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Krásné prožití
velikonočních svátků
všem občanům města Fryštáku
přeje
zastupitelstvo a rada.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 03/2012/VI ze dne 15. února 2012 (Výběr)
• ZMF v návaznosti na zápis z jednání
RMF č. R 03/2012/VI ze dne 30. 1. 2012
bere na vědomí informace o činnosti rady
města bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí stavy ﬁnančních
prostředků na účtech města Fryštáku ke
dni 15. 2. 2012 bez připomínek.
• ZMF v návaznosti na indikativní nabídku ﬁnancování, zpracovanou Komerční
bankou, a. s., pobočka Zlín, bere na vědomí informace o podmínkách možného
poskytnutí účelového investičního úvěru
městu bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí informace Ing. P.
Osohy, předsedy Výboru pro rodinu při
ZMF, o přípravě statutu tzv. sociálního
fondu města a ukládá Výboru pro rodinu
při ZMF zpracovat návrh zásad čerpání
takto účelově vázaných prostředků.
• ZMF bere na vědomí informace (personální a platové) o přípravě zřízení organizační složky města TS Fryšták se
stávajícím počtem zaměstnanců (ZMF
neschvaluje navýšení o místo vedoucího)
a ukládá starostovi připravit podklady ve
věci platového zařazení zaměstnanců vč.
stanovení řízení tohoto úseku.
• ZMF schvaluje poskytnutí ﬁnančního
příspěvku na rekonstrukci vzduchotechniky v MŠ Fryšták bez připomínek a souhlasí s navýšením provozního příspěvku této
příspěvkové organizaci města v rámci rozpočtu města Fryštáku na r. 2012.
• ZMF v návaznosti na poptávkové řízení –
výsledky hodnocení nabídek dle bodu 1b)
Směrnice č. 2/2011 schvaluje pořízení
17 ks netbooků všem zastupitelům.
• ZMF schvaluje doplnění usnesení č. U Z
03/2012/VI/3f.a), kterým celkový počet
nově pořízených netbooků stanovuje na 7
a ukládá Ing. M. Jaškovi aktualizovat cenovou nabídku na příští zasedání ZMF.
• ZMF bere na vědomí žádost Spolku přátel hradu Lukova o poskytnutí ﬁnančního
příspěvku na podporu realizace stavebně-záchranných prací a schvaluje poskytnutí tohoto příspěvku ve výši 10 tisíc Kč
v rámci schváleného návrhu rozpočtu
(beze změny závazných ukazatelů).
• ZMF bere na vědomí žádost Římskokatolické farnosti Fryšták, o poskytnutí dotace na zajištění spoluﬁnancování opravy
střešní konstrukce kostela sv. Mikuláše,
a to nad rámec „povinné“ spoluúčasti
města dle podmínek přísl. dotačního titulu, s tím, že ukládá Ing. J. Košákovi projednat projekt ve stavební komisi vč. doplnění podkladů k ﬁnancování této akce.
• ZMF schvaluje rozpočet města Fryštáku na rok 2012 - viz příloha č. 1 tohoto zápisu – jakožto rozpočet vyrovnaný
s předpokládanými příjmy a výdaji ve výši
42.661 tis Kč plus ﬁnanční operace ve třídě 8: splátky úvěrů v předpokládané výši
2.500 tis Kč a dočerpání investičního
úvěru ve výši 2.553 tis Kč poskytnutého

2

Komerční bankou, a. s., v r. 2009 s tím,
že zastupitelstvo tímto schvaluje přijetí
investiční dotace ve výši 8.389.725,76
Kč (7.923.629,87 Kč z prostředků Společenství a 466.095,89 Kč z rozpočtu RR
SR) a přijetí neinvestiční dotace ve výši
48.000,-Kč (45.333,34Kč z rozpočtu
Společenství a 2.666,66Kč z rozpočtu
RR SR) a ukládá Ing. M. Jaškovi v souladu
s ust. § 14 zák. č. 250/2000Sb. neprodleně zajistit jeho rozpis.
• ZMF v rámci rozpočtu města Fryštáku
na rok 2012 v souladu s ust. § 5 zák. č.
250/2000Sb., rozpočtová pravidla územních samospr. celků, v platném znění,
a v návaznosti na ust. § 84 odst. 2 písm.
c) schvaluje vyčlenění objemu prostředků
„Účelového peněžního fondu města“.
• ZMF pověřuje Radu města Fryštáku v r.
2012 schvalovat změny rozpočtu města
- rozpočtová opatření, a to každé vždy maximálně do výše do 100.000 Kč, aniž by
se přijatým rozpočtovým opatřením změnily závazné ukazatele celkových příjmů
a výdajů a současně aniž by se změnil
schválený rozdíl celk. příjmů a výdajů.
• ZMF bere na vědomí informace Ing. M.
Kasaly, místopředsedy komise pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci výběrového řízení – veřejné zakázky na zajištění
dodavatele stavby Revitalizace náměstí
Míru ve Fryštáku, že komise dosud nedoporučila zadavateli vyhlášení vítěze této
veřejné zakázky.
• ZMF bere na vědomí informace Ing. M.
Jaška, ved. ESO, o legislativní situaci regulace hazardu v obcích v návaznosti na
ﬁnanční dopady a ukládá Ing. M. Jaškovi
prověřit ekonomické a legislativní otázky
související s možností úplného zákazu hazardu na území města.
• ZMF bere na vědomí doplňující informace Ing. M. Jaška ve věci možnosti vydání
OZV řešící poplatek za užívání veřejného
prostranství (záměr zavést poplatek za
zřízení trvalého parkovacího místa), neschvaluje zavedení navrhovaného poplatku a doporučuje radě města řešit žádosti
tohoto charakteru uzavíráním příslušných
nájemních smluv.
• ZMF neschvaluje uzavření smlouvy o
bezúplatném převodu pozemků p. č. 239,
p. č. 241 a p. č. 245, vše v k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, mezi Městem
Fryšták, a Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží
390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2.
• ZMF bere na vědomí žádost V. Foreta,
Fryšták, o odprodej částí měst. pozemků
sousedících s pozemky p. č. 39 a 40, vše
k. ú. Fryšták, ob. Fryšták, a neschvaluje
prodej těchto částí měst. pozemků, a to
doby vybudování veškeré infrastruktury
na ul. Pekárkova.
• ZMF zveřejňuje záměr majetkoprávního
vypořádání poz. p. č. 973/3, k. ú. Fryšták,

obec Fryšták, ostatní plocha, ostatní komunikace, o vým. 190 m², ve vlastnictví
M. Metelové, E. Kalábové, J. Kotasové
a E. Frölichové, a to za účelem přípravy
akce Rekonstrukce silnice II/490 – průtah Fryštákem, a ukládá Ing. M. Kasalovi
projednat s vlastníky pozemku cenovou
nabídku 250 Kč/m².
• ZMF bere na vědomí žádost občanů m.
č. Vítová o úpravu jízdního řádu – úprava
spojů dopravní obslužnosti této lokality
s tím, že za stávající situace jsou dopravní spoje (dopravní obslužnost) městské
části Vítová dostačující.
• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm.
f) zák. č. 128/2000Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, deleguje jako zástupce města Fryštáku na zasedání výroční valné hromady Společnosti singularistů
velkousedlých Fryšták, v. o. s., v likvidaci,
zastupitele B. Konečného, Fryšták.
• ZMF neschvaluje účast města Fryštáku
v projektu Vlajka pro Tibet.
• ZMF bere na vědomí zprávu Ing. S. Velikovského, CSc., předsedy Finančního výboru při ZMF, bez připomínek.
• ZMF jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek
u akce dosoutěžení (e-aukce) infrastruktury na ul. Pekárkova ve složení: V. Filák,
P. Ševčík, R. Dupal, Ing. M. Kasala, Ing.
S. Velikovský, CSc.
• ZMF bere na vědomí informaci Radomíra Dupala, předsedy Kontrolního výboru
při ZMF, že výbor nezasedal - bez přip.
• ZMF bere na vědomí zprávu předsedy
Výboru pro rodinu při ZMF Ing. P. Osohy
bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí zprávu předsedy
Osadního výboru Vítová L. Mikla bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí informace starosty o aktivitě „Postupujme společně…“ ve
věci využití vodárenských nádrží (dosud
blokovaných jako náhradní zdroje pitné
vody) k rekreačním účelům.
• ZMF bere na vědomí informace o rozhodnutí soudu o zrušení stavebního povolení na realizaci stavby RK R49, úsek
Hulín – Fryšták, bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí Rozhodnutí o námitkách k protokolu o provedené kontrole,
čj. RRSMP000LXY3, ze dne 6. 2. 2012,
u projektu CZ.1.12./2.300/18.01105
s názvem Polyfunkční objekt s hasičskou
zbrojnicí Fryšták, kterým se potvrzuje závěr kontrolní skupiny tak, že námitkám
příjemce se nevyhovuje s tím, že konečná
výše přiznané dotace činí 8.437.725,76Kč,
a pověřuje starostu podpisem a uplatněním žádosti o platbu.
• ZMF bere na vědomí závěrečný Přehled
čerpání projektu přeshraniční spolupráce
„Myšlenkou Štefánika k obnově kulturních tradic fryštácko-kanianských“ bez
připomínek.
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Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 04/2012/VI ze dne 16. února 2012 (Výběr)
• RMF při výkonu funkce zřizovatele Mateřské školy Fryšták, okres Zlín, p. o.,
Komenského 344, 763 16, IČ75022711,
v návaznosti na Protokol č. 5753/2012
Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě
(centrum hygienických laboratoří, zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393),
Protokol o kontrolním zjištění, provedeného v rámci výkonu státního zdravotního
dozoru dle z. č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, nebo na základě zmocnění vyplývajícího z jiného zvláštního předpisu, ze
dne 16. 2. 2012, z důvodu prevence zdraví dětí a dalších dotčených osob schvaluje
s platností ke dni 17. 2. 2012 přerušení provozu výše uvedeného předškolního
zařízení, jeho okamžité vyklizení, a to do
doby, než bude prokázáno, že není ohroženo veřejné zdraví, a ukládá starostovi
neprodleně realizovat opatření (viz příloha tohoto zápisu) k odstranění hygienické
závady spočívající v prokazatelném překročení hygienického limitu sumy minerálních a azbestových vláken ve vnitřním
prostředí objektu a současně zajistit provoz předmětného zařízení v náhradních
prostorách.
PŘÍLOHA ZÁPISU R 04/2012/VI ze dne
16. 2. 2012 – usn. Č. U R04/2012/VI/2
(Postup odstranění hygienické závady
a náhradní provoz)
Zajištění informovanosti, vnitřní a vnější
komunikace
Zajištění informovanosti rodičů o vzniklé
situaci, jejím řešení – uzavření objektu,
jeho vyklizení, úklid a náhradní provoz
(17. 2. 12 - Bc. I. Staňková, řed. MŠF)
– Zajištění informovanosti uvnitř zařízení
(poučení pedagogických i nepedagogických zaměstnanců školy o dané problematice včetně poučení o způsobu jejich
komunikace s rodičovskou veřejností,
kdo, kdy, co…)
(17. 2. 12 – Bc. I. Staňková, řed. MŠF)
Zajištění komunikace vnější – zřizovatel

a veřejnost, respektive sdělovací prostředky, vydání tiskové zprávy, nastavení
harmonogramu komunikace s médii a odbornou veřejností vč. institucí
(17. 2. 12 – Mgr. L. Doležel, starosta města, Mgr. P. Nášel, tiskový mluvčí města,
Bc. I. Staňková, řed. MŠF)
Výzva matkám, které jsou na rodičovské
dovolené, avšak mají děti umístěné v zařízení, aby pokud možno ponechaly své
děti doma (po maximálně možnou dlouhou dobu)
(17. 2. 12 - Bc. I. Staňková, MŠF)
Zjištění konečného počtu dětí, které budou zařízení skutečně navštěvovat, a to
nejen o jarních prázdninách
(17. 2. 12/27. 2. 2012 - Bc. I. Staňková,
řed. MŠF)
Zajištění informací o vzniklé situaci a jejím řešení dotčené orgány, např. ČŠI, KÚ
ZK apod.
(17. 2. 2012/27. 2. 2012 - Bc. I. Staňková, řed. MŠF)
Uzavření provozu objektu, jeho vyklizení,
provoz v náhradních prostorách
Objekt (provoz v něm) je de facto ke dni
17. 2. 2012 uzavřen
(17. 2. 2012 – zaměstnanci zařízení,
OSMM)
V týdnu od 20. 2. do 24. 2. 2012 (jarní
prázdniny) je zajištěn provoz v nezbytně
nutném rozsahu v detašovaném pracovišti zařízení v objektu ZŠF
(20. 2. - 24. 2. 2012 - Bc. I. Staňková, řed.
MŠF, zaměstnanci MŠF + ZŠF )
Od 27. 02. 2012 zajištění náhradního
provozu – vytipování prostor ihned dne
17. 02. 2012, neprodlené požádání o posouzení vhodnosti náhradních prostor v
objektu ZŠF ze strany KHS Zlín, realizace
případných stavebně technických a hygienických opatření dle pokynů KHS Zlín
ihned po obdržení stanoviska
(od 17. 2. 2012 do 24. 2. 2012 – Mgr. L.
Doležel, starosta města, Bc. I. Staňková,
řed. MŠF, Mgr. L. Sovadina, řed. ZŠF, Ing.
M. Kasala, ved. OSMM)
Pracovně právní, popř. platové záležitos-

ti, školení a další organizační záležitosti
zaměstnanců p. o. MŠF v návaznosti na
nové fungování zařízení – režim provozu
v náhradních prostorách
Zajištění dalších provozních záležitostí, opatření (stravování, šatny, hygiena,
sociální zázemí, stěhování částečného
vybavení školy, úprava časového režimu
apod.) v rámci náhradního provozu
(od 20. 2. 2012 do 24. 2. 2012 – Bc. I.
Staňková, řed. MŠF, Mgr. L. Sovadina,
řed. ZŠF, Ing. M. Kasala, ved. OSMM)
Projednání fungování náhradního provozu
mateřské školy s rodičovskou veřejností
na společném shromáždění
(do 28. 2. 2012 – Bc. I. Staňková, Mgr.
L. Doležel)
Realizace opatření k odstranění hygienické závady
Zajištění odborného posouzení (detekce)
příčin a zdrojů nadlimitní početní koncentrace azbestových a minerálních látek
ve vnitřním ovzduší u odborně způsobilé
osoby
(Neprodleně – Mgr. L. Doležel)
Na základě stanovení příčin a vzniku této
hygienické závady neprodlené zajištění
návrhu (variantního) způsobu jejího odstranění, a to u odborně způsobilé osoby
(ﬁrmy), nejlépe certiﬁkované a se zkušenostmi v této oblasti
(Neprodleně – Mgr. L. Doležel)
Na základě výše uvedeného připravit materiály k projednání na zasedání zastupitelstva za účelem schválení postupu odstranění hygienické závady, a to nejlépe
za účasti zástupců odborníků (KHS Zlín,
Zdravotní ústav Ostrava, odborná ﬁrma
apod.)
(Neprodleně – Mgr. L. Doležel)
Zajištění odstranění hygienické závady
a objednávka nových měření
(Aktuálně dle postupu prací – Mgr. L. Doležel, Ing. M. Kasala)
Zajištění zprovoznění objektu po obdržení
souhlasu KHS Zlín
(Aktuálně dle postupu prací – Mgr. L. Doležel, Ing. M. Kasala)

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 04/2012/VI ze dne 27. února 2012 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí schválení zápisu
ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku č. Z 03/2012/VI ze dne 15. 2. 2012
bez připomínek.
• ZMF v návaznosti na zápis z jednání
Rady města Fryštáku č. R 04/2012/VI
ze dne 16. 2. 2012 bere na vědomí informace o činnosti Rady města Fryštáku bez
připomínek.
• ZMF souhlasí s vyklizením celého objektu Mateřské školy Fryšták, p. o., Komenského 344, 763 16 Fryšták, a souhlasí

s provozem tohoto zařízení v náhradních
prostorách, a to dle pokynů dotčených
orgánů a do doby, než bude prokázáno,
že není ohroženo veřejné zdraví ve smyslu
zákona.
• ZMF za účelem neprodlené realizace
opatření k odstranění hygienické závady
v objektu Mateřské školy Fryšták, p. o.,
spočívající v prokazatelném překročení
hygienického limitu sumy minerálních vláken ve vnitřním prostředí tohoto objektu,
ustanovuje pracovní skupinu ve složení:

Ing. M. Kasala, vedoucí OSMM, V. Filák,
zastupitel, R. Dupal, radní, Ing. K. Miča,
projektant, Ing. J. Mičan, soudní znalec –
ekologické audity a posudky, Mgr. R. Jaszay, zástupce odborné ﬁrmy (Sita, a. s.),
a ukládá této skupině předložit v termínu
do 20. 3. 2012 návrh variantního řešení
odstranění zjištěné hygienické závady, tj.
formou a) tzv. zapouzdření vnitřního prostoru se zachováním azbestových materiálů, b) úplného odstranění azbestových
materiálů v konstrukci vč. jeho náhrady
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hygienicky vyhovujícími materiály, c) případné sanace celého objektu, vše včetně
cenové kalkulace.
• ZMF v návaznosti na Zprávu komise pro
posouzení a hodnocení nabídek podaných
v rámci veřejné zakázky na zajištění dodavatele akce „Revitalizace náměstí Míru ve
Fryštáku“ v souladu s ust. § 81 odst. 1
zák. č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, rozhodlo o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka
spol. Pozemní stavitelství Zlín, a. s., Kúty
3967, 762 92 Zlín, IČO: 46900918, a vyhlašuje tuto ﬁrmu jako vítěze výběrového
řízení tuto ﬁrmu s cenovou nabídkou ve
výši 8.755.130 Kč bez DPH za 1. etapu,
7.412.266 Kč bez DPH za 2. etapu, tj.
cena celkem ve výši 16.167.396 Kč bez
DPH.

• ZMF v návaznosti na Zprávu komise pro
posouzení a hodnocení nabídek podaných
v rámci veřejné zakázky na zajištění dodavatele akce „Revitalizace náměstí Míru ve
Fryštáku“ schvaluje pořadí ﬁrem na dalších místech.
• ZMF pověřuje starostu města Mgr. L.
Doležela v návaznosti na uplynutí zákonné lhůty pro podávání námitek proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci výběrového řízení na
zajištění dodavatele akce „Revitalizace
náměstí Míru ve Fryštáku“ jednat se zástupci vítězné ﬁrmy o přípravě podpisu
smluvní dokumentace, tj. s ﬁrmou Pozemní stavitelství Zlín, a. s., Zlín.
• ZMF ruší svá usnesení ze dne 15. 2.
2012 ve věci pořízení netbooků.
• ZMF schvaluje doplnění programu za-

sedání zastupitelstva Z 04/2012/VI dne
27. 2. 2012 v bodě č. 5 o podbod č. 5a)
Návrh na zrušení záměru zřídit úsek technických služeb města jakožto organizační
složku bez právní subjektivity.
• ZMF ruší usnesení ze dne 15. 2. 2012
ve věci záměru zřízení úseku technických
služeb města jakožto organizační složky
bez právní subjektivity a souhlasí do doby
vyřešení dalších majetkoprávních operací
města se zachováním stávající organizační struktury města.
• ZMF schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace za účelem realizace energetických úspor u objektu Zdrav. střediska
Fryšták – projekt „Realizace úspor energie
– Zdravotní středisko Fryšták – zateplení
obvodového pláště a výměna oken“ a ukládá neprodleně zajistit Ing. M. Kasalou.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 05/2012/VI ze dne 12. března 2012 (Výběr)
• RMF bere na vědomí zprávu o hospodaření Základní školy Fryšták, okres Zlín,
p. o., nám. Míru 7, IČ75022702, za rok
2011 a ukládá Mgr. L. Sovadinovi, řediteli
školy, neprodleně přijmout úsporná opatření za účelem snížení této ztráty.
• RMF bere na vědomí zprávu o hospodaření Mateřské školy Fryšták, okres Zlín,
p. o., Komenského 344, IČ75022711, za
rok 2011 a u ukládá Bc. I. Staňkové, ředitelce školy, neprodleně přijmout úsporná
opatření za účelem snížení této ztráty.
• RMF schvaluje odpisový plán Základní
školy Fryšták, p. o., okres Zlín, nám. Míru
7, IČ75022702, pro rok 2012 - dle ust. §
31 odst. 1 písm. a) zák. č. 250/2000 Sb.,
o rozp. pravidlech ÚSC, v platném znění.
• RMF schvaluje odpisový plán Mateřské
školy Fryšták, okres Zlín, p. o., Komenského 344, IČ75022711, pro rok 2012 dle ust. § 31 odst. 1 písm. a) zák. č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC,
v platném znění.
• RMF schvaluje Interní směrnici města
Fryštáku č. 01/2012 k režimu přenesení
daňové povinnosti subjektu dle zákona
o DPH, v platném znění.
• RMF bere na vědomí Sdělení KÚ ZK, odboru kultury a památkové péče, o předložení Souhrného přehledu k získání dotace
z Programu regenerace pro rok 2012 ze
dne 27. 02. 2012, čj. 385/2012 – STA,
a ukládápí G. Najmanové zajistit veškeré
podklady ve smyslu tohoto „sdělení“ za
účelem administrace těchto dotací.
• RMF bere na vědomí sdělení Komise
pro výběr a zpracování návrhů na obnovu památek v MPZ MF k rozdělení dotace
z Programu regenerace MPZ a MPR pro
rok 2012 dle státního rozpisu vlastníkům
památek - měšťanská stavba Hrubá hospoda a Rekonstrukce střechy kostela sv.
Mikuláše s tím, že konečnou výši stanoví
ZMF dle předožených podkladů žadatelů.
• RMF odkládá pořízení pořízení modulů
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E-úkoly a E-jednání systému Vera v rámci
jedn. inform. systému města do doby vyřešení investičních záležitostí města.
• RMF doporučuje ZMF schválit poskytnutí příspěvku Tělovýchovné jednotě Fryšták
(sokolovna) na zajištění volejbalového turnaje Osvobození a oslav 40 let od založení volejbalového oddílu ve Fryštáku, a to s
využitím rezervy prostředků tzv. grantové
podpory města.
• RMF schvaluje pořízení prezentace města v malované mapě regionu Zlínsko a Luhačovicko – typ A a typ ZV, malovaných
skládaných map (140ks), nástěnných
map (10ks) a malované mapy na plastové
tabuli (1ks – 1,5 x 1m) a schvaluje úhradu
smluvní ceny těchto produktů.
• RMF v návaznosti na schválený rozpočet
města na r. 2012 souhlasí s realizací tří
parkovacích míst (2 místa služební vozy +
1 místo občan oznamovatel) jako součást
zázemí OO PČR Fryšták u objektu (nádvoří) čp. 386 na ul. Souhrady.
• RMF v návaznosti na ceník a provozní
řád Víceúčlového objektu čp. 100 na Vítové souhlasí s prominutím úhrady ceny nájmu za využití prostor této víceúčelového
budovy, a to z důvodu podpory neziskového sektoru – aktivit dětí a mládeže - soustředění sdružení Fryštácké mažoretky,
konaného ve dnech 22. - 23. 2. 2012.
• RMF ukládá Ing. P. Osohovi projednat
Žádost Centra pro zdravotně postižené
Zlínského kraje o poskytnutí ﬁnančního
příspěvku na provoz centra ve Zlíně v rámci zásad tzv. sociální podpory města.
• RMF nedoporučuje ZMF schválit prodej
městského pozemku p. č. 316/1, k. ú.
Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, žadateli Ing. K. Krajčovi, Brno, za účelem
užívání pozemku dle platného ÚP MF.
• RMF bere na vědomí sdělení Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální
pracoviště Zlín, ve věci žádosti fy GERES
Group, s. r. o., Fryšták - Vysvětlení práv-

ních vztahů k pozemku p. č. 8/2, k. ú.
Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, dle
kterého má předmětný pozemek správně
ve vlastnictví město Fryšták, a ukládá
starostovi projednat toto stanovisko na
zasedání ZMF.
• RMF doporučuje ZMF schválit směnu
poz. p. č. 445/3, o výměře 415 m², a části poz. p. č. 443/51, o výměře 225 m²,
oba ve vlastnictví Z. Zouhara, Vítová za
část poz. p. č. 443/25, o výměře 307 m²,
a část poz. p. č. 443/30, o výměře 333
m², oba ve vlastnictví města, a to za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod komunikací.
• RMF v souladu s ust. čl. č. 6 bodu č.
4 Interní směrnice města Fryštáku č.
05/2005 Pravidla pro poskytování bydlení
v nájemních byte²ch a domech v majetku
města Fryštáku neschvaluje prodloužení
platnosti nájemní smlouvy na pronájem
bytové jednotky č. 1 ve Sdruženém objektu č. p. 386 na ul. Souhrady sl. M. Barboříkové.
• RMF v souladu s ust. čl. č. 6 bodu č.
4 Interní směrnice města Fryštáku č.
05/2005 Pravidla pro poskytování bydlení
v nájemních bytech a domech v majetku
města Fryštáku neschvaluje prodloužení
platnosti nájemní smlouvy na pronájem
bytové jednotky č. 2 ve Sdruženém objektu č. p. 386 na ul. Souhrady sl. H. Bittnerové.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č.
45102270 pro Polyfunkční objekt s hasičskou zbrojnicí Fryšták mezi městem
Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČ00283916, zast. Mgr. L. Doleželem,
starostou, a spol. Moravská vodárenská,
a. s., Olomouc, a pověřuje starostu podpism této smlouvy.
• RMF v návaznosti na usn. č. U R
03/2012/VI/10 ze dne 30. 1. 2012
schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouFRYŠTÁCKÉ LISTY 4/2012

vě o nájmu nebytových prostor, uzavřené
mezi městem Fryšták a společností Telefónica Czech Republic, a. s., Praha a to
z důvodu změny sídla nájemce, změny
obchodního jména a změny parametrů
využívaných proctor, a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku.
• RMF doporučuje ZMF schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
u městského pozemku p. č. 777/1, k.
ú. Fryšták, obec Fryšták, mezi městem
Fryšták a P. Hlavicou, Fryšták, a to za
účelem vybudovaní plynovodní přípojky u
RD č.p. 437.
• RMF neschvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy za účelem přípravy a realizace
projektu Zemědělského družstva vlastníků Fryšták – Novostavba zemědělské
bioplynové stanice Fryšták a požaduje
projednání této stavby plně v souladu s
Územně plánovací informací č. 03/2011,
vydanou Stavebním úřadem Fryšták dne
10. 3. 2011, v územním řízení.
• RMF v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák.
č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, zveřejňuje záměr výpůjčky částí měst. poz. p. č. 383/30, o vým.
700m² , a měst. poz. p. č. 384/2, o vým.
150m², oba k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, p. V. Jurčíkovi, Fryšták, za
účelem údržby trávníku (využití pro chov
domácího zvířectva), a uzavřít se žadatelem příslušnou smlouvu.
• RMF nereﬂektuje na nabídku fy E.ON
Energie, a. s., na možnost účasti města v

soutěži Energy Globe Award ČR enegeticky úsporné projekty.
• RMF bere na vědomí usnesení valné
hromady Společnosti singularistů velkousedlých, v. o. s., v likvidaci, Fryšták, ze
dne 17. 2. 2012 - bez připomínek.
• RMF bere na vědomí Zápis z jednání k
projektu KPÚ v k. ú. Dolní Ves ze dne 14.
2. 2012 bez připomínek.
• RMF bere na vědomí informace Mgr.
L. Sovadiny, ředitele ZŠ Fryšták, p. o.,
o zápisu žáků do 1. tříd pro školní rok
2012/2013 - bez připomínek.
• RMF bere na vědomí sdělení ŘSZK o
změně vedení silnic II. třídy ve Zlínském
kraji bez připomínek a ukládá tyto změny
v případné návaznosti na město Fryšták
zohlednit v pasportu komunikací města.
• RMF schvaluje v r. 2012 výkon regionálních knihovnických služeb Krajské
knihovny F. Bartoše ve Zlíně Městskou
knihovnou Fryšták a pověřuje starostu
podpisem akceptace objednávky, uplatněné KKFB Zlín, p. o.
• RMF bere na vědomí objednávku roznášky propagačních materiálů za účelem
zajištění distribuce městského měsíčníku
Fryštácké listy.
• RMF bere na vědomí Zápis z jednání Komise pro školství, mládež a tělovýchovu č.
2/12 ze dne 8. 3. 2012 ve věci možného
dalšího využití objektu tzv. staré kotelny
základní školy bez připomínek.
• RMF schvaluje Výroční zprávu o stížnostech a peticích za rok 2011 bez přip.

• RMF schvaluje Výroční zprávu o poskytování informací dle zákona o svobodném
přístupu k informacím u města Fryštáku
za r. 2011 bez připomínek.
• RMF v souladu s ust. § 39 odst. 3 zák.
č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje za účelem
podpory kulturně - společenského života
města výpůjčku části městského pozemku p. č. 2/1, k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
a to pouze v termínu sobota dne 07. 04.
2012 v době od 5.00 hodin do 14.00 hodin - za účelem konání akce Farmářské
trhy, dále schvaluje za účelem zajištění
této akce uzavření smlouvy o výpůjčce
části měst. poz. p. č. 2/1, k. ú. i obec
Fryšták, mezi městem Fryšták, nám. Míru
43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast.
Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou
města, a Ing. Tomášem Černým, Holešovská 380, 763 16 Fryšták, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy, přičemž
rada souhlasí se spoluprácí města ve
smyslu žádosti Ing. T. Černého a ukládá
Ing. M. Kasalovi zajistit tuto součinnost.
• RMF souhlasí s konáním tzv. malých farmářských trhů (předpoklad 5 stánků) vždy
v pátek, a to plně v souladu s platným
tržním řádem města (místo, poplatky …)
• Rada města Fryštáku pověřuje starostu
zajištěním druhého nezávislého posouzení hygienické závady v objektu Mateřské
školy Fryšták (identiﬁkace příčin a zdrojů,
návrh možností odstranění apod.) u akreditovaného inspekčního orgánu.

Městská knihovna Fryšták
a žáci
literárně-dramatického oboru
ZUŠ Morava Fryšták
pod vedením
Mgr. art. Alexandry Nečesané
Vás s potěšením zvou
na lehce zšeřelý počin
věnovaný

Karlu Jaromíru Erbenovi.
Vše se uděje ve dnech
13. a 14. dubna 2012.
1. den, vernisáž a premiéra: 13. dubna (pátek), 17 hodin
Program: zahájení za svitu 1 větší baterky
uvození básní
prohlídka výstavy za svitu vícera baterek
divadelní představení Zlatý kolovrat
(v podání žáků ZUŠ Morava)
2. den, repríza a derniéra: 14. dubna (sobota), 10–18 h
Program: výstava rozprostřena do celého dne
10.00 a 16.00: představení Zlatý kolovrat
(v podání žáků ZUŠ Morava)
občasná výtvarná dílna

BATERKY S SEBOU!

SBÍRKA NA KOSTEL
V letošním roce začala rozsáhlá a ﬁnančně náročná
rekonstrukce krovu kostela svatého Mikuláše ve Fryštáku.
Vzhledem k tomu, že naše vlastní prostředky jsou omezené a bohužel se ani nepodařilo zajistit dostatečné ﬁnanční
krytí z grantů (MKČR a Zlínský kraj) vyhlásila fryštácká farnost sbírku na tento účel. Svoje dary můžete zasílat na účet
1407461399/0800 variabilní symbol 11111.
Pokud budete potřebovat vystavit potvrzení o sponzorském
daru P. Miroslav Dibelka je na základě předloženého výpisu
z účtu vystaví. Už předem vyslovujeme všem dárcům velký
dík za ﬁnanční podporu.
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ZPRÁVY

Z

RADNICE

PODĚKOVÁNÍ
Dne 26. 2. 2012 ve večerních hodinách na sokolovně ve Fryštáku prasklo
vodovodní potrubí. Následkem této poruchy byla zaplavena přízemní část sokolovny – tzv. Peklo – viz fotograﬁe…

Tělovýchovná jednota Fryšták – sokolovna mnohokrát děkuje za velkou
pomoc především vedoucímu odboru
správy majetku města Fryštáku panu
Ing. Miloslavu Kasalovi a místním hasičům – pánům Lubomíru Richterovi, Romanu Šopíkovi a Miroslavu Hrdličkovi.
Tito obětaví chlapi nezištně pomáhali
odstraňovat následky této havárie. Určitě by věděli o příjemnějším prožití nedělního večera!
TJ Fryšták by chtěla upřímně poděkovat a alespoň touto formou sdělit občanům našeho města, že i mezi námi
jsou lidé, kterým záleží na historickém
dědictví našich předků. Na dalším úklidu se v úterý poté podíleli členové oddílu volejbalu Lubomír Ševela, Zdeněk
Poledňák a Bronislav Konečný. Také jim
patří velký dík.
Za všechny sportovce a návštěvníky
fryštácké sokolovny děkuje
Dana Konečná.

Poděkování
Komise pro občanské záležitosti
města Fryštáku srdečně děkuje panu
Ladislavu Pospíšilovi ze Žabárny č.p.
206 za opravu dřevěné kolébky.
Tato slouží již přes šedesát let
k vítání fryštáckých dětí do života. Za
ta léta dřevo již notně zapracovalo
a kolébka se stala poněkud vratkou.
Jsme moc rádi, že se našel obětavý
dědeček, který nám pro naše ratolesti kolébku zvelebil.
Velké díky, pane Pospíšile!
Za KPOZ Dana Konečná
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Polyfunkční objekt s hasičskou zbrojnicí – věc veřejná
(Pohled očima místopředsedy MO ČSSD ve Fryštáku)
Vážení občané,
musím se Vám svěřit, co mne vede k tomu, abych napsal několik málo vět
do Fryštáckých listů. Před rokem jsem se stal na základě voleb zastupitelem
města Fryštáku a chci být zastupitelem dobrým. Dobrý zastupitel však není ten,
kdo nedělá problémy, moc se neptá, nechává věci na starostovi či radě města
a zbytečně nezdržuje jednání. Opak je pravdou. Dobrý zastupitel se ptá, chce vědět a rozhoduje se tehdy, pokud dané věci rozumí, bez ohledu na to, zda jednání
skončí o hodinu dříve nebo později. Proč polyfunkční objekt s hasičskou zbrojnicí
věc veřejná?
Nedávno (8. 12. 2011) byl vyhotoven protokol o provedené kontrole INTERIM
fyzicky na místě samotného objektu. Předmětem kontroly bylo ověření údajů ze
závěrečné monitorovací zprávy, se žádostí o platbu. Převedeno do jazyka českého: žádost o vyplacení dotace z Evropské unie na tuto akci. Kontrolní orgány
toto provedly fyzicky přímo na stavbě s následujícím výsledkem. Při kontrole byly
zjištěny určité nesrovnalosti a nedostatky ze strany provádějící ﬁrmy, změny v projektech – vícepráce – a záměna technologie (materiálů), jedná se o zapomenutou
položku a ta je vždy nezpůsobilým výdajem. Zapomenuté položky v projektu či
projektové dokumentaci nejsou oprávněnou víceprací, ale jsou vždy nezpůsobilým
výdajem investice. Co to znamená?
Město podalo tři námitky k protokolu o uvedené kontrole s výsledkem: Rozhodnutí k námitce č. 1 Na základě výše uvedeného se námitce příjemce nevyhovuje. Taktéž námitce č. 2 a námitce č. 3. Z důvodů zjištěných nedostatků bylo
navrženo krácení ﬁnanční dotace z Evropské unie o 429.770,24 Kč. Ptám se
proto, kdo to doplatí?
Nicméně musím předeslat, že svojí liknavostí, bezmeznou důvěřivostí k prováděcí ﬁrmě, město přišlo o poměrně velkou částku z Evropských fondů a tato
částka se promítne i do rozpočtu města. A to mi nemůže být jedno.
Je mi líto, že se občané města v malé míře podílejí na jednání Zastupitelstva
MF, která jsou veřejná. MO ČSSD je stranou opoziční, dvakrát jsme se marně
snažili prosadit vysílání přímého přenosu ze zasedání zastupitelstva. Většina se
vyslovila proti návrhu. Jsem přesvědčen, že tento postup nemá oporu v zákoně.
Podle mého subjektivního názoru je-li zasedání veřejné, pak není důvod upírat
občanům, aby jim byly zprostředkovány potřebné informace. Mám za to, že zastupitel není žádná herecká či pěvecká hvězda, která si stanovuje pro vystoupení svá
pravidla. Tady se nejedná o záznam osobnostní povahy, ale jde především o výkon veřejné samosprávy, veřejných funkcí, a tady je publicita nejen dovolena, ale
přímo předpokládána. My zastupitelé tím ztrácíme svou anonymitu, jsme veřejně
činní a s tím musíme každý počítat.
Na přístup k informacím je v dnešní době kladen velký důraz, přístup je velmi
důležitý pro kontrolu veřejné správy z řad občanů. Je důležité, aby informace
byly pravdivé, srozumitelné, komplexní a hlavně objektivní. MO ČSSD ve Fryštáku
se nebojí konfrontace s občany, jsme Vám všem k dispozici. Zatím na e-mail:
Elsozl@volny.cz. Již v brzké době otevřeme své internetové stránky, abychom
mohli vzájemně komunikovat.
Přeji všem občanům úspěšný rok 2012.
Vlastimil Filák

Školka Fryšták

– otevřený dopis

Vážený pane starosto, rád bych v prvé řadě poděkoval za operativní a rychlou
reakci na nález potenciálně nebezpečných látek v naší školce. Myslím si, že kroky,
které rada města podnikla, byly racionální a zcela přiměřené vážnosti situace, takže
se předešlo dle mého názoru zcela zbytečné panice a dezinformacím, které bohužel
ke koloritu naší obce tak nějak patří. Ať už bude ﬁnální řešení jakékoliv, rozhodně se
nenechte znechutit remcáním některých Fryštačanů. Pevně věřím, že se rozhodnete
pro variantu nápravy, která bude nejvhodnější z hlediska technického stavu budovy
a samozřejmě také efektivity nákladů na takovou opravu. Pokud se bude školka
opravovat čtyři až pět měsíců, je to fakt, se kterým se občané prostě budou muset
smířit a zejména pokud budou zajištěny vyhovující náhradní prostory, nebude toto
břemeno nijak zásadní.
Přeji Vám pevné nervy a hodně úspěchů při zvládání vzniklé situace.
S pozdravem
Martin Kalčák
FRYŠTÁCKÉ LISTY 4/2012

Vážení spoluobčané!
Původně jsem vám chtěl psát tyto řádky jako doplnění
zápisů ze zasedání zastupitelstva, prioritu však dostal tento můj příspěvek jako přímá reakce na článek zastupitele
V. Filáka – Polyfunkční objekt s hasičskou zbrojnicí – věc
veřejná, neboť tato záležitost byla podána poněkud značně
zjednodušeně, bohužel nepřesně a bez bližšího komentáře
(konkrétní čísla, podmínky poskytování dotace z ROP RS
SM, metodické pokyny a sdělení apod.).
Dovolím si tento drobný nedostatek ovšem zásadního
významu alespoň částečně napravit. Projekt „hasičárny“ byl
připravován od r. 2007. A jak jistě víte, měl dvě varianty –
tzv. maximalistickou (vzhledem k významu začlenění naší
jednotky do integrovaného záchranného systému kraje,
odpovídající tedy objektu profesionálnímu, přičemž tato její
realizace se předpokládala jen v případě poskytnutí dotace), a pak „úspornou“, tedy tu tzv. redukovanou v podobě
vybudování (legislativně) nezbytně nutného zázemí bez vybaveného 2. nadzemního podlaží.
K tomu je ovšem ještě nutno aspoň rámcově dodat, jak
je konstruováno ﬁnancování evropských fondů. Výše každé
dotace se určuje vždy podle výše tzv. uznatelných výdajů,
od nichž se odvíjí deﬁnitivní výše dotace (všechny realizované výdaje ještě totiž nemusí být nutně uznatelné, třebaže jsou prokazatelně logickou a funkční součástí projektu),
přičemž však o konečné uznatelnosti výdajů, a tedy konečném možném objemu poskytnuté dotace rozhodují úředníci
Úřadu Regionální rady Regionálního operačního programu
Střední Morava na základě nesmírně rozsáhlých metodických materiálů, kritérií.
V čem tedy spočívá (z pohledu „Evropy“) vlastní problém
ponížení dotace o 429.770,24 Kč:
1. Neuznání tzv. dosoutěžených profesí 2. nadzemního
podlaží
Zde došlo – dle mého názoru – snad k jediné chybě ze
strany města, ovšem ne neodstranitelné – a s vědomím
poskytovatele dotace také následně odstraněna byla.
V rámci veřejné zakázky byla uplatněna sice projektová dokumentace tzv. větší varianty objektu (tudíž obsahující i zmíněné 2. nadzemní podlaží), ovšem projektant dodal položkový rozpočet profesí tzv. malé varianty. Náprava proběhla
formou nové soutěže na doplnění předmětných profesí ZT,
UT, vnitřní plynovod, VZT a elektroinstalace, a to v souladu
s aktuální českou i evropskou legislativou a po konzultaci se zástupci poskytovatele dotace tak, že i dosoutěžená
část projektu byla akceptována v následně uzavřené dotační
smlouvě. Výsledek – „Evropě“ bohužel vadí, že je to „dosoutěžené“, tedy dle metodiky je to tzv. zapomenutá položka,
tudíž neuznatelná, a to navzdory prokazatelné skutečnosti,
že vše je od počátku v souladu s projektovou dokumentací,
v požadovaném rozsahu, technologii a plně funkční …
2. Jako nezpůsobilý výdaj byl určen i výdaj za pisoár
s radarovým splachováním, a to z důvodu záměny značky
VITRA za GOLEM, který je na shodné technické úrovni, přičemž tato záměna byla jednoznačně vyvolána tím, že projektantem navržený typ nebyl aktuálně dosažitelný na trhu
v okamžiku montáže. Tedy neuznaný výdaj, byť pisoár je
namontován, technologicky a legislativně plně vyhovující
a zcela funkční…
3. Jako nezpůsobilý výdaj byla určena i úhrada za otopné těleso na WC pro osoby s omezením pohybu, kde došlo

z důvodu prokázané lepší dostupnosti prostor toalety pouze k přemístění tělesa a z hlediska bezpečnosti osob pak
i k jeho nahrazení tělesem trubkovým. Tedy „důvod“ k ponížení uznatelných nákladů, a to navzdory skutečnosti, že nic
nechybí, vše je technologicky a legislativně plně vyhovující
a zcela funkční …
4. Jako nezpůsobilý výdaj byla stanovena i úhrada zamýšleného oddělení plochy parkovací od plochy komunikace záhonovými obrubníky. Ovšem z důvodu zajištění lepší
soudržnosti zámkové dlažby byly záhonové obruby vypuštěny, a namísto nich byl proveden sádrokartonový protipožární
obklad dodatečně vyžadovaný požárním specialistou, v původní dokumentaci nezahrnutý, který v dotaci nebyl nárokován ani účtován. Jde tedy o řešení, které nemá za následek
funkční změnu projektu, respektive jde o kvalitativní vylepšení parametrů stavby.
Jak je vidět, postavili jsme zcela kompletní, zcela plnohodnotnou a zcela funkční „hasičárnu“, a navíc ještě jakožto
objekt polyfunkční (zázemí pro veřejný a společenský život).
A další „navíc“ – zatímco jinde nejen že mají zbrojnici v nevyhovujícím stavu či dokonce ji nemají vůbec, my jsme i nyní
(už poněkolikáté) obstáli v soutěži o evropské peníze a dokázali jsme i díky kvalitně zpracované žádosti a kvalitnímu
dodavateli postavit dílo v celkové ceně ve výši 11,765.463
Kč, přičemž konečná výše dotace, na kterou není právní nárok, a je tedy vždy bonusem do plusu, ať je v jakékoliv výši,
činila 8,437.726 Kč, tj.71,7 %, takže z vlastních zdrojů muselo město uplatnit spoluúčast ve výši pouhých 3,327.737
Kč. Takovou práci já považuji za dobrou a taky všem, kteří
se na přípravě a realizaci tohoto úspěšného projektu podíleli, děkuji.
A protože souhlasím se zastupitelem V. Filákem, jak uvádí v posledním odstavci svého příspěvku, že „je důležité,
aby informace byly pravdivé, srozumitelné, komplexní a hlavně objektivní“, píšu tyto poznámky pod čarou:
1. Vzhledem k tomu, že jakákoliv dotace není ze zákona
nároková, nemůže tedy v rozpočtu města chybět.
2. Věta „Při kontrole byly zjištěny určité nesrovnalosti
a nedostatky ze strany provádějící ﬁrmy…“ se nikde v protokolu neobjevuje.
3. Polyfunkční objekt s hasičskou zbrojnicí je věcí veřejnou – a samozřejmě jako jiné záležitosti byla tato investice standardně projednávána v orgánech města, výstupy
z těchto jednání (zastupitelstvo) byly zveřejňovány ve Fryštáckých listech, přičemž veškeré materiály byly (a jsou)
kdykoliv komukoliv k dispozici (Výsledek projednání uplatněných námitek – odvolání – bylo k dispozici zastupitelstvu až
na zasedání 15. 2. 2012, po uzávěrce únorových FL, takže
jste nemohli být informování dříve).
4. Přímý přenos zasedání zastupitelstva zatím zákon
neukládá, takže je nutno upozornit, že zastupitelé nic neporušují.
Nutno však také dodat, že ten, kdo opakovaně žádal
zastupitelstvo o zajištění on-line přenosů ze zasedání, jsem
byl já (a byli to lidovci, kteří svůj požadavek uplatnili již ve
svém volebním programu).

Mgr. Lubomír Doležel
starosta města
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Rodičovský ples

Republika byla na dosah
To, že ﬂorbal patří mezi téměř nejoblíbenější sporty našich dospívajících
dětí, nikoho zřejmě nepřekvapí, avšak
zcela nečekanou událostí byl úspěch
děvčat 6. a 7. tříd v okresním a následně krajském kole soutěže Orion Florbal
Cup 2011/12.
Celostátní soutěž ve ﬂorbalu základních škol organizuje Asociace školních
sportovních klubů a záštitu nad ní převzal ORION. Orion Florbal Cup je určen
pro žáky i žákyně 6.–7. a 8.–9. tříd ZŠ
a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
Okresní kolo proběhlo koncem prosince v Otrokovicích, kde naše děvčata
porazila ZŠ Emila Zátopka a postoupila
do krajského kola.
Krajský přebor se uskutečnil v únoru v Uherském Brodu za účasti pouze
2 družstev. Naším jediným, ale zato velmi zkušeným a kvalitním soupeřem byla
děvčata ze ZŠ Pod Vinohrady Uh. Brod
(loni obsadila 2. místo v ČR). Po téměř
hodinovém utkání byl stav 9:9 a všechno nakonec rozhodly samostatné nájezdy na branku soupeře. Přes naši velkou
bojovnost a snahu postoupit do ﬁnále
byl soupeř po pěti nájezdech úspěšnější a jako první vstřelil vítěznou branku.
Některým hráčkám se zaleskly oči
smutkem. Útěchou pro ně byla pochvala ředitele soutěže, který byl velmi
překvapený jejich kvalitním výkonem.
Nikdo nečekal, že by děvčata z malého
městečka mohla hrát o příčky nejvyšší.
Děkujeme děvčatům za stříbrný
úspěch, vzornou reprezentaci školy
i města a přejeme hodně štěstí v dalších sportovních soutěžích.
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Tým ZŠ Fryšták: 7. tř.: Bačůvková A.,
Hanačíková Z., Horáčková V., Jašková
R., Jurčíková Klára-K., Kolářová S., Lauterkrancová V., Minaříková K., Provazníková K., Skaličková J., Válková N., Vodehnalová Anna-M., 6. tř. Dohnálková K.,
Šlampová B.
Za nejlepší hráčku turnaje byla
v okresním kole vyhlášena Kateřina Dohnálková, v krajském přeboru Anna-Marie Vodehnalová.
MŠ

Díky obětavosti rodičů žáků Základní školy Fryšták se i letos podařilo uskutečnit tradiční rodičovský ples,
který se konal v sobotu 3. března,
tedy v závěru plesové sezóny. Začátek plesu byl naplněn bohatým kulturním programem, ve kterém vystupovali žáci základní školy a předvedli
své dovednosti získané v zájmových
kroužcích. Bylo možné shlédnout vystoupení aerobiku, moderních tanců,
žonglování, breakdance a mnoha dalších. O hudební produkci se postarala
skupina Focus – Rock a celým večerem provázel hosty moderátor pan Lubomír Fuksa se svojí manželkou. Rád
bych touto cestou poděkoval všem rodičům, kteří se jakkoli podíleli na přípravě plesu a jeho organizaci, stejně
tak všem sponzorům, kteří tento ples
jakkoli podpořili. Také velký dík patří
výboru SRPŠ v čele s předsedou panem Lubomírem Fuksou za uspořádání tohoto úspěšného plesu. Výtěžek
této akce je prostřednictvím SRPŠ určen na podporu školních aktivit žáků,
jako je třeba úhrada jízdného na kulturní a společenské akce, odměny při
soutěžích, nákup školního vybavení a
podobně.
Mgr. Libor Sovadina, ředitel školy

Lyžařský kurz sedmých tříd
A je to tady ! Konečně nadešel den, na který jsme se všichni tolik těšili. Je 12.
února 2012 a my, žáci sedmých tříd, se chystáme odjet na lyžařský výcvik na chatu Spartak v Javorníkách. Jsme plni očekávání, hlavou se nám míhají nejrůznější
myšlenky. Zavazadla jsou konečně přes počáteční obtíže naložena a autobus je připraven vyrazit. Ještě však stihneme zamávat rodičům a kamarádům a pak – vzhůru
vstříc novým zážitkům...
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Magická noc
– NOC KOSTELŮ

Po zhruba hodinové jízdě jsme dorazili k cíli naší cesty. Autobus nás vysadil v údolí Vranča, ale nás ještě čekal
zhruba půlhodinový namáhavý výstup
do lyžařského areálu. Zatímco jsme se
zoufale dostávali k chatě, naše kufry,
batohy a lyže byly mezitím vyvezeny až
na místo určení. Po větších i menších
útrapách jsme se všichni šťastně dostali nahoru, i když si mnozí sáhli na
dno svých sil a do prudkého kopce místy zapojili i horní končetiny. Následovalo
rychlé ubytování. A protože nám počasí
přálo, byli jsme ještě týž den rozděleni
do čtyř skupin podle našich lyžařských
schopností.
Každý den nás pak čekal dopolední
i odpolední výcvik, prováděli jsme různá cvičení na rovnováhu i na správné
držení těla při lyžování, okusili základy
carvingového lyžování.
Hory jsou krásné i tím, jak jsou nevyzpytatelné!! Zatímco loni se museli
sedmáci potýkat s nedostatkem sněhu,
nám se příroda odměnila takovým přívalem vloček, až jsme se obávali, jestli se

vůbec dostaneme domů. Většina z nás
takové množství sněhu nikdy neviděla,
vždyť během tří dnů vytrvalého sněžení napadlo cca 70 cm. V této chvíli zaslouží pochvalu kluci, kteří se ochotně
a dobrovolně chopili lopat a pomohli
chataři proházet přístupové cesty.
Kurz byl přínosný i tím, že jsme
zase o něco chytřejší díky přednáškám
– první pomoc na horách, zásady bezpečnosti, mazání lyží, lyžařská výzbroj
a výstroj. Ale nejen informace jsou pro
náš život důležité.O zábavu se postaralo vždy jedno z družstev, které si pro
ostatní připravilo večerní program plný
her a soutěží. Musíme říci, že se většina přítomných včetně instruktorů skvěle bavila.
Ale vše hezké jednou skončí. Pět
dnů uplynulo jako voda a nastalo balení
a loučení. Všem se pobyt na horách líbil
a klidně bychom si ho zopakovali znovu. Šťastně jsme dorazili domů bohatší
o nové zážitky a zkušenosti a mnohé
hřál pocit, že jejich lyžařské dovednosti
jsou zase o stupínek lepší.
žáci 7. tříd

Noc má magickou sílu. S potemnělou oblohou pomalu odchází ruch,
shon i starosti všedního dne. Nastává
čas zklidnění. Vše ozařuje jen světlo pouličních lamp, měsíce a hvězd.
Svým kouzlem a tajemností nabízí noc
prostor pro myšlenky, pro ztišení, pro
zklidnění duše. Stejně jako prostor
křesťanského chrámu.
S nápadem spojit oba tyto prostory
v jeden celek a otevřít tak brány kostelů uprostřed noci široké veřejnosti, přišli v roce 2005 ve Vídni, kde také pod
názvem „Lange Nacht der Kirchen“
proběhla první Noc kostelů.
V následujícím roce se přidaly i další evropské země. V roce 2009 zaujal
tento nápad i první pořadatele v České republice. Zájem veřejnosti předčil
hned napoprvé očekávání. A tak se
Noc kostelů postupně rozběhla do
dalších a dalších farností. V loňském
roce už bylo v ČR zapojeno celkem
939 kostelů, ve kterých mohli zájemci
shlédnout na 5000 připravených programů. Pořadatelé napočítali více jak
300000 návštěvnických vstupů.
Noc kostelů má být možností nezávazného přiblížení a setkání s křesťanstvím, prostorem pro netradiční
setkávání a rozjímaní lidí, nocí plnou
lehkosti a nenucenosti a zároveň citlivosti a hloubky. Noc kostelů je určena
pro nejširší veřejnost, kdy se kostely
prezentují jako významná a nedílná
součást společenského života všech
obyvatel daného regionu. Ve zvláštní
atmosféře, kterou Noc kostelů vytváří
se spojují tradiční hodnoty křesťanství prostřednictvím mluveného slova,
hudby, umění, zážitku, ...
I v letošním roce Noc kostelů opět
proběhne v řadě měst, vesnic a farností nejen u nás, ale v celé Evropě.
Tentokrát pod společným mottem „Vy
všichni jste děti světla. Nám nevládne noc ani temnota.“ (Srov 1 Sol 5,5).
A právě v letošním roce se poprvé
stane součástí tohoto velkého společenství i naše farnost a kostel sv.
Mikuláše ve Fryštáku. Noc kostelů se
uskuteční dne 1. 6. 2012. Pro všechny návštěvníky připravujeme na tento
den, ale především na celý večer bohatý kulturní program. S jednotlivými
body programu Vás seznámíme v příštím vydání Fryštáckých listů.
Ale již nyní Vás všechny 1. 6. 2012
zveme k návštěvě našeho kostela.
Přijďte i Vy pootevřít brány chrámu
- nechť magická noc vydá svá tajemství.
(FOFR)
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Obec Lukoveček má nový územní plán
Od 1. ledna 2012 nabyl účinnosti nový územní plán obce
Lukoveček, na jehož vypracování poskytl Zlínský kraj dotaci
ve výši 201.000 Kč. Nabytím účinnosti Územního plánu Lukoveček – Opatření obecné povahy č. 1/2011 pozbývá platnosti
územní plán obce Lukoveček schválený zastupitelstvem obce
dne 12. 6. 2000.
Z důvodu osamostatnění obce Lukoveček, dále vzhledem
k částečně změněným podmínkám v území a potřebě stanovení nové urbanistické koncepce a současně v souvislosti
s platností nového stavebního zákona od 1. 1. 2007 rozhodlo
Zastupitelstvo obce Lukoveček v roce 2010 o pořízení nového
územního plánu. Novému územnímu plánu předcházelo zpracování podkladového materiálu „Průzkumy a rozbory“, který
byl základním předpokladem pro kompetentní rozhodování
na základě dokonalé a objektivní znalosti současného stavu
obce Lukoveček v komplexní sumarizaci maxima objektivních
informací o území obce. Správní území obce Lukoveček bylo
řešeno v souladu se zásadami územního rozvoje Zlínského
kraje. Požadavky z tohoto materiálu byly zapracovány do řešení územního plánu v návaznosti na rozvojové programy
a koncepce Zlínského kraje.
Zpracovatelem územního plánu Lukoveček a nedílné součásti koncepce "Průzkumy a rozbory" je Ing. arch. Vladimír
Dujka. Plán je zpracován v souladu se zásadami územního rozvoje Zlínského kraje, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu a plně akceptuje požadavky vzešlé ze
společného jednání. Vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj
území, spočívající ve vyváženém vztahu územních podmínek

pro životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel v území. Chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území. Jsou zohledněny jak ochrana
přírody, tak i hospodářský rozvoj a s ním související životní úroveň obyvatel. Při využití ploch pozemků plán vychází ze zásady hospodárného využívání zastavěného území obce. Územní
plán řeší také požadavky na ochranu biologické rozmanitosti
a kvality životního prostředí. Jsou v něm vymezeny plochy
územních systémů ekologické stability a jsou stanoveny podmínky k zajištění ekologických funkcí krajiny. Navržené řešení
umožňuje rozvoj různých forem cestovního ruchu, umožňuje
zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury. Jsou v něm navržena protierozní a protipovodňová opatření, byla respektována stanovená záplavová území. Návrh technické infrastruktury
je řešen v souladu s nadřazenou koncepcí rozvoje vodovodů
a kanalizací.
V rámci řešeného katastrálního území obce je navrženo takové uspořádání území, které umožňuje jeho optimální
využívání při zachování jeho hodnot. Nový územní plán obce
Lukoveček jako dílo rozsáhlých změn celého katastrálního
území obce bude v příštích letech ovlivňovat další rozvoj obce
Lukoveček.
Ing. Ludvík Nejedlý
starosta obce Lukoveček

Dětský karneval „Z POHÁDKY DO POHÁDKY“
V sobotu 3. 3. 2012 se v Obecním
domě uskutečnil již tradiční dětský
karneval. Letošní karneval nesl název
„Z pohádky do pohádky“.
Od 13.30 se Obecní dům začal pomalu zaplňovat a ve 14.00
mohlo vše vypuknout. Všechny
zúčastněné přivítali moderátoři
hajný Robátko s chotí Josefkou
a nic nebránilo tomu, aby se
všichni začali bavit při nejrůznějších soutěžích, které byly proloženy dětskou diskotékou.
V průběhu celého programu
se o ty nejmenší staraly pohádkové postavičky jako pirát(ka),
Pipi Dlouhá punčocha nebo
princezna. Naší snahou bylo
pomoci dětem překonat prvotní
ostych a zapojit se do připravených soutěží.
V soutěžích si mohly děti vyzkoušet
nejrůznější dovednosti. Čekalo na ně
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skákání v pytli, dále si například vyzkoušely svou přesnost při hodu míčkem do
klaunovy pusy nebo spolupráci při tanci
v párech s nafouklým balónkem mezi

čely. Při všech soutěžích byly pro děti
připraveny sladké odměny a některé
soutěže měly navíc připraveny hlavní

výhru, kterou byla truhlička s pirátským
pokladem. Na závěr programu proběhlo
vyhlášení nejkrásnější masky v kategoriích mladší a starší děti a nesmělo chybět losování odměn pro všechny
masky. Karnevalu se zúčastnilo
celkem 28 masek v doprovodu
rodičů, pro které bylo po celé
odpoledne připravené bohaté
občerstvení.
Z důvodu konání rodičovského plesu ve Fryštáku byl program
malinko zkrácen a od 16.30 se
všichni začali rozcházet.
Odměnou všem pořadatelům byl dobrý pocit z dobře vykonané práce a hlavně dětský
smích, který byl slyšet celé odpoledne.
Chtěli bychom poděkovat
všem, kteří nás podpořili a tím pomohli
tuto vydařenou akci uspořádat.
Mladé hasičky Lukoveček :-))
FRYŠTÁCKÉ LISTY 4/2012

Dědinou šel medvěd!
Letos stejně jako roky minulé procházel naší vesničkou medvěd. Bylo to
v sobotu 18.2.
A nešel jen tak sám! Doprovodit ho
přišly i maškary.
Sraz masek byl 8.45 hod u požární
zbrojnice. Ale nejen masky přišly
podpořit medvěda. Již třetím rokem nám
přišel k pevnému a zdárnému kroku zahrát harmonikář pan Slaměna.
Krátce po 9. hodině se vyrazilo. Naladili jsme notečku a vyšlo se. Medvěd
v čele průvodu a za ním cigaňa, šašci,
myšička, vandrák, doktoři, pirát, matka
s kočárkem, ale taky sprchový kout s
celým vybavením. No bylo se na co dívat.
A už to začalo. Snad každá vrátka
byla otevřena a sousedi nás očekávali.
Koblihy, koláče, chlebíčky, chuťovky,
cukroví, a taky těch štamprlí………
Žaludek měl každý jen jeden a játra
taky. Díky patří i lidem, kteří necha-

Klub maminek

li na zápraží nebo u branky něco pro
medvěda. Krásný vzkaz ležel na jedněch
schodech, kde byly penízky a vzkaz,
ať koupíme něco medvědovi proti blechám. Taky občas i slzička ukápla, když
naši starší spoluobčané zavzpomínali,

jak před zhruba 30 lety vodili medvěda
oni. Akce se vydařila i díky počasí.
A příští rok zase s medvědem do
průvodu HURÁ!!
Popelářová Hana

– DUBEN

Najdete nás na www.klubmaminekfrystak.webnode.cze.cz.
a napsat nám můžete na adresu vlastovky@email.cz.
Pravidelné úterky od 9 do 11 hodin:
13. 4. Význam Velikonoc, beseda a tvoření s Janou Skaličkovou
10. 4. Baby Signs-znaková řeč pro batolata s Míšou Sovadinovou
17. 4. Hračky ze staré půdy - vydáme se na výstavu do muzea ve Zlíně
24. 4. Žijeme na Zemi, žijeme s ní! Beseda s Jirkou Sadilou ke Dni Země.
Tvoření pro širokou veřejnost
11. 4. (středa) od 17 hod. Pletení z pedigu s Magdou Plškovou, mater. zajištěn
20. 4. (pátek) od 18 hod. Encaustika, malování horkým voskem na papír pomocí
speciální žehličky, materiál zajištěn.

Cvičení v klubu maminek
V těchto dnech nás několik maminek
a jedna babička absolvovaly cvičení
SM-systém (funkční stabilizace a mobilizace páteře) vedené panem Janem
Cimburkem.
Všichni víme, že v posledních letech
převažuje sedavý způsob života, který
porušuje vzpřímené držení těla. Tím
se mění nároky na pohybový aparát
člověka. Přibývá klidového statického
zatížení a chybí dostatek přirozeného
pohybu. Dostaly jsme možnost, díky
odbornosti pana Cimburka, doplnit
tento pohyb, navrátit svalům ztracenou harmonii a funkci a vrátit postavu
do vzpřímené pozice. Páteř jsme si
vyrovnaly a protáhly ji směrem vzhůru
(skutečně jsme vyšší). Tak došlo
k uvolnění případných blokád páteře,
rozdělení pohybu na jednotlivé segmenty páteře a velké klouby.

Cvičily jsme postupně 12 cviků
s elastickým lanem, které umožňovalo
svaly posilovat a zároveň protahovat
v době, kdy přirozeně relaxují.
Zájemkyně si pomocí speciálního vyšetření Bodystatem zjistily,
v jakém poměru je jejich aktivní tělesná
hmota–tělesný tuk–voda a kolik energie
potřebuje tělo při zvoleném stupni aktivity.
Jsme rády, že jsme mohly udělat
něco pro své zdraví a že jako matky to
můžeme předávat svým dětem. Protože
cvičení SM- systém je vhodné i pro
děti, neboť je prevencí vzniku chabého
a skoliotického držení těla, které bohužel
u dětí školou povinných lze vidět. Přední
český lékař MUDr. Smíšek tvrdí, že
cvičení 5 minut o velké přestávce a 15
minut na zahájení každé hodiny tělesné
výchovy je již prevencí špatného držení

těla a ještě zlepšuje prokrvení mozku
a tak umožňuje lepší koncentraci na
výuku a zabraňuje vzniku předčasné
únavy.
Za všechny cvičence děkuji panu
Cimburkovi za odborný a trpělivý přístup
i za jeho pozitivní poslání pro zdraví.
Motto p. Cimburka nás provázelo celým
cvičením: „Pohoda těla a duše pramení
ze správného způsobu života, ve kterém
je řád.“ Ať Vás toto motto též provází
životem.
LP
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F RYŠ T ÁK

Více konejme dobrým příkladem než dlouhými řečmi a neustále
se modleme za druhé, nemocné i zemřelé.
P. Ignác Stuchlý
VELIKONOCE
Bílá sobota je tzv. aliturgickým dnem, neboť se dnes zásadně neslaví mše svatá
a další svátosti, kromě pomazání nemocných a svátosti smíření. Bílá sobota je příležitostí prožít u Kristova hrobu skutečnost smrti, beznaděje a prázdnoty. Tedy všeho
toho, v čem bychom byli díky hříchu uvězněni, nebýt Ježíšova vítězství, slaveného
o velikonoční noci. Podstatným prvkem liturgie velikonoční noci je křestní slavnost.
Tajemství křtu vyvěrá přímo z velikonoční události. Skrze něj máme účast na Kristově
utrpení, smrti a vzkříšení. Proto se přednostně slaví a obnovuje právě o Velikonocích.
Křest v řečtině znamená ponořovat. Křest v Krista Ježíše znamená osobní, pevné
spojení s Ježíšem. Je to navázání osobního pouta s Ježíšem a s církví, které pro
člověka znamená záchranu, péči a vysvobození z neodvratné moci zla. Velikonoční neděle - Kristus vstal z mrtvých za svítání “prvního dne v týdnu”, neboli “prvního dne po sobotě” (která byla podle židovského kalendáře posledním dnem týdne).
Svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto se křesťané
v tento den začali pravidelně scházet k eucharistickému “lámání chleba” a tento den
nazvali “dnem Páně”. Slavení Velikonoc pokračuje dalších padesát dní až do neděle
Seslání Ducha svatého, jakožto jeden sváteční den, jako „velký den Páně“.

Kronika oratoře (36.)
(školní rok
2. listopadu se oratoř zúčastnila
dušičkové pobožnosti v kostele, odkud
se pak šlo průvodem na hřbitov. 8.
listopadu malí oratoriáni hráli pro chovance divadlo „Kašpárek měl velkou
turu, přelstil ducha Čarymuru“. V neděli
odpoledne to hráli pro oratoriány. 14.
listopadu jsme zbourali stará kamna
a dostali jsme krásná stáložárná. Začal
se též pingpongový turnaj a šachový turnaj měšťanky a obecné. 29. listopadu
jsme začali novénu k Panně Marii Neposkvrněné. Kvítko bylo vždy s patřičným
obrázkem napsáno na tabuli v oratoři.
K tomu směřovalo i večerní slůvko. 6.
prosince úzký ﬁlm a sv. Mikuláš rozdal
odměny. 7. prosince obláčka ministrantů. Odpoledne jsme byli na operetce
„Paprsek slunce“, kteroužto hráli chovanci ústavu. 14. prosince jsme oslavovali v oratoři stoleté výročí založení
oratoře. Odpoledne hrála oratoř krásné
divadlo „Jiskra v popelu“. 24. prosince
Štědrý den. Oratoř zavřena. Otevřena
byla až v 9 hodin večer do 12 hodin do
půlnoční mše sv.
Přes vánoční prázdniny hráli malí
ogaři pingpongový a šachový turnaj.
Ani velcí nelenili. Hráli několik zápasů s
okolními mužstvy: z Kroměříže, Holešova, Zlína, Lukova, Březnice, Letné atd.
Měli dosti velké úspěchy. Jinak oratoř
plynula pravidelným tempem kupředu.
Připravovali jsme se pomalu na katechismové závody, jež se měly konat na

1941–42)
konci dubna. Pan Škorpík nám namaloval krásný obraz, na kterém bychom zaznačovali účast na katechismu. Avšak
pro nemoc, pro níž byla oratoř zavřena,
nemohlo býti v tom pokračováno.
Neočekávaně jsme museli zakončit oratoř, takže všechny naše plány
byly zmařeny. Přesto však doufáme,
že příštího roku se dá vše uskutečnit
a s větší ochotou a podnikavostí se vše
dohoní. Tedy školní rok 1941 – 42 skončil 13. března 1942.

Nové knihy na baru
Bezpečná výchova: Nastávající a „čerství“ rodiče mívají řadu otázek: Jak být
dobrým otcem a dobrou matkou? Musíme být jako rodiče vždy k dispozici (např.
máme dát dítě do jeslí)? Nerozmazlujeme své dítě? Jaké hranice naše dítě potřebuje? Jak zacházíme s jeho vztekem? Co dělat, když dítě pláče, nebo nemůže
spát? Na tyto a řadu dalších otázek kniha Bezpečná výchova odpovídá.
Komunikace bez zábran: Správně s druhými mluvit a komunikovat znamená
především umění naslouchat jim a vnímat je. Komunikace nikdy neznamená monolog nebo umění přesvědčit druhého o své pravdě, ale vidět se v druhém jako
v zrcadle a jako při tanci s ním najít společný rytmus myšlenek a řeči. Komunikovat bez zábran a napětí umí ti, kdo jsou s to ustoupit ve správné chvíli, ale přitom
si zachovat tvář a názor.
Každý je na něco chytrý: Být inteligentní znamená víc než jenom dostávat ve
škole dobré známky, řešit rychle matematické úlohy a naučit se nazpaměť co
nejvíc faktů. Znamená to víc než mít jen vysoké IQ. Kniha pomáhá dětem ve stáří
kolem osmého až dvanáctého roku pochopit, „na co jsou chytré“ a jak mohou své
přednosti využít k tomu, aby se rozvíjely i v jiných oblastech. Pracuje s osmi druhy
inteligence, jak je formulovala teorie mnohočetné inteligence Howarda Gardnera.
Děti mohou zjišťovat, jestli jsou „chytré na slova“, „hudebně chytré“, „chytré na
logiku“, „obrazově chytré“, „tělesně chytré“, „chytré na lidi“, „chytré na sebe“ či
„chytré na přírodu“.

Dům Ignáce Stuchlého • tel.: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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UPOZORNĚNÍ

POZVÁNKA

Prosíme všechny, kteří se chodí dívat na koně, aby je nekrmili kukuřičnými
klasy, chlebem, sousedovým okrasným keřem a ničím jiným! Způsobujete koním
zdravotní obtíže. Koně mají celodenní přístup k senu a vodě, není potřeba je dokrmovat.
Jejich trávicí trakt nemá dávivý reﬂex, dochází k ucpání střev a koliky. Její průběh je pro koně velmi bolestivý a může končit až ulehnutím a smrtí zvířete.
Děkujeme, že to respektujete.
M. + L. Kocháňovy

OTRAVA ALKOHOLEM a VELIKONOCE
Otravou alkoholem se rozumí úmyslné (nárazové) požití velkého množství alkoholu, dlouhodobé požívání alkoholických nápojů, kdy hladina alkoholu stoupá
a výrazně ovlivňuje chod lidského organismu. Hladina alkoholu v krvi se měří
v promile. Závažnější otravy alkoholem mohou skončit i SMRTÍ intoxikovaného!!
Dávka, která je smrtelná pro člověka, je velmi individuální, ale většinou je smrtelná dávka určována kolem 3,5-5 promile. ALE je známo, a všichni jsme o tom
určitě slyšeli i ve zprávách, že u některých lidí je změřena i vyšší hladina, než je
výše uvedená a člověk tuto příhodu přežil.
KAZUISTIKA:
Je velikonoční pondělí a známy, který přišel k rodině X na pomlázku, už v hodně veselé náladě, se zdržel déle než by se dalo čekat a také vesele dál popíjel
alkoholické nápoje. Najednou upadne do bezvědomí, a všichni čekají, že ho hostitelka přivede k životu. Co byste udělali vy?
a) nechala bych ho ležet na zádech a čekala, až přijde manžel domů
b) zavolala bych RZS
c) změřila bych mu puls a dech a vyčkala, jestli se náhodou sám neprobere
d) ujistila bych se, že dýchá, uložila bych ho do stabilizované polohy (na bok)
a tím bych zabránila riziku vdechnutí žaludečního obsahu při případném zvracení
e) neustále bych kontrolovala základní životní funkce (puls, dech, vědomí,
tělesná teplota)
POZOR!!! Na polohu na zádech hrozí vysoké riziko vdechnutí zvratků s následným dušením.
Správné řešení: b, d, e
Příznaky otravy alkoholem: zarudnutí kůže, ztráta zábran, poruchy řeči a rovnováhy, euforie, poruchy vnímání, zmatenost, pomočení, zvracení, rozšířením cév
dochází k poklesu tělesné teploty, bezvědomí, dech, který je cítit po alkoholu.
PRVNÍ POMOC:
Intoxikovaného uložíme do stabilizované polohy nebo do polohy na břiše, abychom zabránili udušení zvratky.
Pravidelně budeme kontrolovat základní životní funkce – hl. vědomí.
Voláme nebo jej sami dopravíme k lékařské pomoci. (RZS – 155 nebo 112)
U postiženého při vědomí se snažíme vyvolat zvracení a zjistit požitou dávku
alkoholu, a podáváme živočišní uhlí s vodou.
Zdroj: www.wikipedie.com
Všem Vám všem přeji příjemné prožití Velikonoc a dětem velkou pomlázku.
Nikola Dorazínová

4. VELKÝ SLET

ČARODĚJNIC
Fryštácké čarodějnice a město
Fryšták Vás zvou v pondělí 30. 4.
2012 na velký rej, který započne
průvodem v 17.00 hodin u sokolovny
ve Fryštáku.
Hlavní rej proběhne u rybníka
v Horní Vsi – „Na Žabě“.
Každá příchozí dětská i dospělá
čarodějnice se může ucházet o titul
- Čarodějnice roku.
Připraveny budou soutěže, salón
krásy, věštírna, lektvary, živá hudba,
ohňová show, občerstvení, grilované
sele a mnoho dalšího.
Tak neváhejte, ustrojte se, nastartujte košťata a přileťte...

PODĚKOVÁNÍ
Děti a zaměstnanci Mateřské školy Fryšták děkují fryštácké farnosti
a organizátorům akce „Živý Betlém“
za výtěžek ﬁnanční sbírky ve výši
10 000 korun.
Pořídili jsme za ně dopravní koberec do „náhradních tříd“ v budově
základní školy a dřevěné didaktické
pomůcky pro děti.
Děkujeme za Vaši podporu.

PODĚKOVÁNÍ
Vážení občané, dovolte, abych poděkoval za nezištnou pomoc Ing. Kasalovi, místním hasičům, řediteli ZŠ Mgr.
Sovadinovi a chlapcům z 9. A a dalším
občanům Fryštáku při odstraňování
škod, které vznikly na sokolovně po
havárii vodovodního řadu v neděli 26.
února 2012.
Děkuje
Stanislav Novotný-Kinský
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Koncert v Holešově
Hrádek,
domov pro osoby se zdravotním postižením, p.o.
Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták
Tel. 577 911 209, mobil 734 685 168
koordinator@hradek-frystak.cz
www.hradek-frystak.cz

Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením, p.o. se maximálně
položil do role spoluorganizátora beneﬁčního koncertu v music clubu WATS
v Holešově.
Akce, která proběhla 14. 3. od
17.00 hod. splnila očekávání všech,
kteří přišli. Velké díky patří majitelům
klubu p. Davidu Vykoukalovi a Romanu Ponížilovi, kteří poskytli prostory
a myšlenku na tuto aktivitu dovedli až
do konečné realizace. Po celou dobu
nám stál v zádech a jistil celou akci
sponzor p. Radek Filipík, který netoužil po publicitě, ale ocenil nápad a měl
chuť investovat. V konečném důsledku
se ukázalo, že podobných akcí by mělo

být víc. Skupina, která vystoupila Los
Perdidos byla famózní, naši klienti obléhali parket celé dvě hodiny a nikdo by
v nich nehledal lidi s postižením. Stali
se zapálenými fanoušky, kteří jako návštěvníci koncertu tančili, zpívali, dali
si drink a působili naprosto přirozeně.
Navázali kontakt nejen se skupinou, ale
i ostatními návštěvníky koncertu. Vystoupení bylo nevázanou zábavou, přesně takovou jakou vyhledávají současní
mladí lidé. Konaná akce nebyla o vybraných ﬁnancích, ale o sdílení obyčejných
chvil v životech nás všech. A to je v současné době ta nejlepší podpora.
Za celý Hrádek
S. Šálková

Divadlo na zámku
Dne 17. března jsme se opět na pozvání ing. Novotného zúčastnili divadelního představení na zámku Nový Světlov
- Madamme Piaf s Helenou Čermákovou , držitelkou ceny Thálie v hlavní roli.
Zážitek to byl naprosto famózní, hlavní
představitelka podala báječný výkon.
Naši klienti byli nadšení a proměnili se
ve skutečné dámy a gentlemany. Tímto
děkujeme za trvalou přízeň a pokud se
nám dostane pozvání, přijedeme příště
určitě znovu.
Světlana Šálková
vedoucí sociálního úseku

Setkání fryštáckých veteránistů
V pátek 2. března se uskutečnilo v restauraci Lepa první setkání příznivců
historických motocyklů a automobilů ve Fryštáku.

Po oznámení ve Fryštáckých listech s nabídkou připojení se k tomuto hnutí se
sešlo děvět fandů veteránismu. Předem avízovaný počet zájemců byl sice větší,
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někteří se omluvili, ale i tak je to slibný
začátek.
Hlavní bodem programu byl záměr
založit ve Fryštáku klub přátel veteránů,
což bylo všemi jednohlasně podpořeno.
Další diskuse se už nesly v duchu zaměření tohoto setkání. Diskutovalo se
o historických motocyklech, autech, dodavatelích náhradních dílů, opravách,
zážitcích, vzpomínalo se na vše, co se
v minulosti v okolí odehrálo ohledně
motorismu, závodění a podobně. Celý
večer proběhl v příjemném duchu přátelského povídání. Byl také podpořen
nápad uspořádat setkání majitelů historických strojů s výstavou a předvedením
veřejnosti na vhodném místě ve Fryštáku. Tento nápad byl podpořen všemi zúčastněnými a je plánován na letní měsíce. Závěrem chci pozvat všechny další
zájemce, kteří se k nám chtějí připojit
na další schůzku veteránistického spolku, která se uskuteční v pátek 6. dubna
v nové hasičárně o půl osmé večer.
KONTAKT:
veteranfrystak@seznam.cz
Libor Sovadina
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VÍTOVÁ

Fašanky ve Vítové

Maškarní karneval

Již tradičně s týdenním zpožděním se na Vítové konaly fašanky. Dopolední vodění medvěda Bohuša bylo veselé a zábavné, ﬁnanční výtěžek bude sloužit k pořádání
dalších akcí. Od 20. hodin se ve VÚB konala „Končinová zábava“. V průběhu večera
byla pochována Vítovecká basenka a věřím, že se fašanky ve Vítové všem líbily.

V sobotu 18. února se na Vítové
konal další Maškarní karneval pro
děti, letos ve stylu western. V první
polovině programu se děti v nejrůznějších kostýmech daly do spokojeného
tance a došlo také k představování
se porotě. Ta se rozhodla a vyhlásila
nejlepší masky ve 3 kategoriích. Vítězové byli odměněni a začala druhá
polovina programu. Pořadatelé v kovbojských kostýmech udělali krátké
vystoupení a už následovala jedna
soutěž za druhou.
Podle závěrečného potlesku soudím, že se nám letos znovu maškarní
karneval vyvedl a my pořadatelé se
už těšíme na karneval příští.

3. ROČNÍK VYPEČENÉ BÁBOVKY
Vypečené bábovky máme za sebou.
36 různých druhů pečiva nám přinesli
na výstavu nejen zručné a zkušené kuchařky, ale i muži např. p. Adamík prezidentskou, ale hlavně děti. P. Bačůvka,
7. tř. margitkovou, ze 4. tř. Odstrčilík
olejovou, Mikulka ze 4. tř. makovou, z 5.
tř. Z. Vidlářová pomerančovou, J. Vidlář
ze 7. tř. rumovou, Hanačíková šlehačkovou. Dokonce třeťáci E. Chudárková
přinesla jak šlehačkovou, tak vánoční,
Z. Chudárková s B. Končákovou spolu
upekly tvarohovou. Samozřejmě nescházely bábovky obvyklé, krásné tvarem,
výzdobou, výborné chuti, ale bylo zde
i pečivo avantgardní. Posuďte. Vídeňská z mikrovlnky, upečená za 14 minut,
slaná s olivami a loveckým salámem, či
zdravá výživa měla také velký úspěch.
Špenátová velikonoční obložená sýrem,
jáhlová se sušenými trnkami, vynikající
špenátová roláda. Všechny druhy vystavených exponátů mohli návštěvníci
nejen ochutnat, ale odnést si domů
i recepty. (to bylo něco pro děti, chodily
se dívat i několikrát denně).

Mimo chuťovek tu bylo k vidění
i mnoho čajových a kávových servisů.
Nejen moderní tvary, ale i historicky
vzácné staré exempláře. Dokonce i stříbrný samovar (dědictví od ruského cara)
a mnoho kameninových, plechových,
kovových pečících forem, jedna dokonce z r. 1830. Všechny se vyznačovaly

zvláštními ornamentálními vzory. Mimochodem, nebyla zde k vidění ani jedna
silikonová forma.
No a co říci k vlastní výstavě. Návštěvnost Fryštačanů nebyla adekvátní námaze a času, který věnovaly děti
a pořadatelé uspořádání výstavy. Jako
obvykle přijeli lidé z Hodonína, Bochoře,
Kašavy, Přílep, Zlína, Slavičína, Valašského Meziříčí, atd, zatímco Fryštačané
tuto akci „zasklili“. Nepřišli, ač mohli
každý výrobek ochutnat, posoudit. Dětem, hosteskám, které slovem doprovázely návštěvníky, to bylo líto a dokonce mne nabádaly, abychom už žádnou
výstavu nikdy nedělali. V sobotu přišlo
jen 25 návštěvníků, v neděli dopoledne
11. Děvčata a chlapci, službu konající,
vás chtěli nejen provázet výstavou, ale
uvařit vám kávu, čaj. A vy nikde!
Děkuji všem, kteří nám při výstavě
pomáhali, kteří přinesli exponáty, za
plakáty, za telefon do brněnského rozhlasu (na základě poslechu oznámení
o výstavě, přijeli alespoň „přespolní“).
SK
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22. ročník degustace slivovice
Rok uplynul jako voda ve fryštáckém potoce a 22. ročník degustace slivovice je již také minulostí. 2. 3. 2012 na sokolovně ve Fryštáku to opět vonělo
pravým valašským trnkovým mokem.
Motto letošní akce? „ Slivovice je věčná. Dědí se po předcích, pomáhá při aktuální platební neschopnosti a dodává nové nápady do budoucna.“
Nejen toto heslo bylo součástí letošního bulletinu, jehož autorem byl tradičně Josef Rafaja. Méně zkušeným pěstitelům také poskytl návod, jak správně
vykvasit švestky na slivovici. Samozřejmostí byla historická tabulka všech
předchozích ročníků, která již obsahuje
49 jmen pěstitelů, kteří bodovali v tomto klání – to znamená, že jejich vzorek
se umístil do desátého – bodovaného
místa.
Již třetím rokem se osvědčil způsob
koštu. Všech 25 přihlášených slivoviček
bylo přelito do očíslovaných neutrálních
půllitrových láhví. Tyto vzorně připravuje
a opatruje Pepík Rafaja. Letos se k degustační práci dostavilo 13 ochutnávačů.
A práce to nebyla věru jednoduchá.
Vždyť loňská úroda byla skvělá!
Aby se jim dobře pracovalo, organizační výbor /Marcela Ševelová, Miroslava Urbánková a Dana Konečná/ jim přichystal občerstvení v podobě uzeniny,
sýrů a škvarků /zajistil Broňa Konečný/, dále čerstvý chléb přímo z pekárny
/přivezl Zdeněk Poledňák/, nealko vody
/koupil Mirek Urbánek/…
Degustátoři měli připraveny krásné
hlasovací lístky od Jakuba Urbánka. Luboš Ševela zhotovil perfektní tabulku
na zapisování výsledků, psací potřeby
a letos se blýskl i připravenou hymnou
o slivovici. Tou bylo letošní klání zahájeno. Fotodokumentaci z průběhu večera
pořizoval Pavel Hrabík.
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Tradiční sousedské
setkání na Kvapilce

Boj to byl do slova a do písmene.
Do posledních chvil nebyl znám favorit.
Kdo bude vítězem o titul nejlepší slivovice a nejlepší degustátor? Vyluštit tajenku této složité křížovky se však podařilo
a takto to dopadlo:
Nejlepší degustátor z Prahy/ jako
každoročně/ – Luboš Kuchař.
Nejlepší degustátor se zkušenostmi
z výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích – Lubomír Březík.
Nejlepší degustátor večera – Josef
Rafaja.
Nejlepší slivovice
1. místo – Radomír Dupal
2. místo – Josef Rafaja
3. místo – Zdeněk Poledňák.
Další akce fryštáckých volejbalistů
a jejich přátel se opět zdařila a byla zakončena konstatováním: „Nad slivovicí
nikdo nezvítězil, jen Moraváci remizují.“
Za organizační výbor
Dana Konečná

V sobotu 10. března 2012 se Kvapiláci setkali na tradiční už IV. degustaci
slivovice na Kvapilce.
Po loňské vynikající úrodě trnek
jsme předpokládali, že všechny vzorky
budou výborné kvality a bude velmi náročné vybrat ten nejlepší.
Jak to tedy dopadlo?
V pohostinném prostředí garáže Lidušky a Vlastíka Konečných se nás sešlo celkem padesát, z toho bylo sedm
dětí. Na určení šampióna mezi 27 vzorky se podílelo 16 degustátorů. Putovní
pohár za první místo získala za špičkovou slivovici Martina Černeková, druhé
místo patří Tomášovi Prusenovskému
a třetí místo obsadila Alice Prusenovská. Nejlepším degustátorem se stal
Pepík Rafaja.
Všem oceněným blahopřejeme
a všem zúčastněným děkujeme za přispění nejen dobrou náladou, ale i pohoštěním k příjemné atmosféře. Komu
to nevyšlo, nesmutněte a soustřeďte
se na sklizeň trneček roku 2012, protože za rok budeme košt opakovat.
Naše motto 2012: „Mozek, srdce,
břuch i plíca, všechno léčí slivovica.“
Alena Dofková

FRYŠTÁCKÉ LISTY 4/2012

Myšlenka Fair Play doprovází putovní výstavu
Čím je v dnešní době možné oslovit a zaujmout mladé lidi? Nabídka
plná lákadel je široká, mnohdy málo
přehledná.
My, organizátoři akce nazvané „Fair
Play“, se vracíme k prosté a jednoduché „čestné hře“. Stará moudrost obsažená v „Kdo si hraje, nezlobí“, stále
platí. Lidem jde často o zážitek nejen
z podívané. Rádi si něco prožijí na
vlastní kůži a když si něco nového mohou sami vyzkoušet.
Putovní výstavu 10 fotograﬁí z loňské akce Fair Play, konané 18. června
na fryštáckém náměstí, jsme symbolicky zahájili slavnostní
vernisáží ve škole ve Fryštáku. O velké přestávce jsme do krčku u školní jídelny pozvali žáky i učitele, aby společně s námi
sdíleli „radost z pohybu“. Zněla živá hudba, vzduchem létaly žonglérské kužely, čerstvé mléko od Rašků chutnalo a byl
i čas na rozhovor pro Český rozhlas Brno, jednoho z partnerů
této výstavy.
Putovní výstava slouží zároveň jako pozvánka na letošní
akce. A bude jich několik. Začneme 13. dubna ve skate-parku
ve Zlíně, pokračovat budeme v rámci Bambiriády na zlínském

náměstí 24. a 25. května. Hlavní „slavnost“ nás čeká o víkendu kolem 16.
června ve Fryštáku na Žabě. Tam by
si na své měli přijít i příznivci vodních
sportů, orientačního běhu, plážového
volejbalu a také skvělého občerstvení.
Této akci, pořádané mladými nadšenými dobrovolníky, bude ještě předcházet veřejná debata pro širokou veřejnost. Pozváni jsou na ni významní
hosté, jako např. paní Květa Pecková
z Českého klubu Fair play nebo pan
Radim Bureš z Transparency International. Debata na téma „Radostí z pohybu pro snižování korupce ve sportu“ začne ve čtvrtek 7. června v 18.30 hodin.
Rádi bychom tímto poděkovali všem pomáhajícím, hlavně klukům Romanovi, Járovi, Kubovi, Edovi, Řezňovi a Vášovi
za každotýdenní pomoc při vernisážích výstavy na zlínských
ZŠ a SŠ. Výstava totiž putuje, vždy na dobu jednoho týdne
a už se představila Zdravotnické škole, Gymnáziu Lesní čtvrť
a dalším.
Těšíme se, že s námi vstoupíte do dění Fair Play.
JS a TČ

Farmářský trh – více než pouhé nakupování
Prvorepublikové ani poválečné trhy si samozřejmě nemůžeme všichni pamatovat. Ale mohly se podobat těm našim ve Fryštáku? Pokud to byla příležitost k setkání se sousedy, přáteli, starších s mladšími, pak asi ano. Nebyl to náš původní
úmysl. Jen jsme tomu nevědomky napomohli různorodým hudebním a zábavným
programem. Proto i naše vizualizace trhu již věrněji odráží pointy toho, co se na
našich trzích skutečně odehrává.
Přemýšlení o propojení kvality jídla
a zdraví je náš nejefektivnější marketinNoví farmáři – nový sortiment
gový nástroj. Chceme, aby si lidé z trhu
O organizaci už asi mnoho nového
odnášeli povědomí o souvislosti mezi
nevymyslíme. Zemědělská produkce na
kvalitou jídla a vlastním zdravím. DebaValašsku, Slovácku i na Hané díky příty návštěvníků o tom, co kdo vyzkoušel,
chodu mladých lidí do oboru a zakládájak mu to chutnalo a jaký to mělo vliv
ní nových či obnově starých hospodářna jeho celkový dojem, k tomuto pověství se neustále rozšiřuje a zkvalitňuje
domí vedou. Jakmile si jednou vytvoříte
a my jen můžeme tento růst podchytit
návyk ke konzumaci domácích suroa neustálým hledáním nových farmářů
vin, začnete citlivěji porovnávat kvalitu
s novým sortimentem naše trhy obohazboží v obchodech s tím od farmáře.
covat.

A přemýšlení o tom je ta nejefektivnější
součást marketingového mixu, který na
organizaci trhů můžeme použít.
Termíny farmářských trhů 2012
• Velikonoční farmářský trh
– sobota 7. 4. 2012
• Farmářský trh při folklórním
• festivalu – neděle 3. 6. 2012
• Den splněných přání
– sobota 8. 9. 2012
• Vánoční farmářský trh
– sobota 15. 12. 2012
Od dubna do prosince – pravidelný
malý farmářský trh každý pátek.
S pozdravem
Tomáš Černý, 602 566 844

Hezky, pravidelně a kvalitně
Další naší metou je vychytat drobné
nedostatky ve formě prodeje. Jde nám
o to, aby toto „domácí zboží“ obstálo
v konkurenci s propracovaným marketingem obchodních řetězců v oblasti
obalů, pravidelné distribuce a označení. Lidé mají totiž rádi, když si mohou
kdykoliv zakoupit něco hezky zabalené, a když vědí, z čeho je to vyrobeno,
čímž nepochybují o ceně. Jinými slovy
chceme, aby i člověk zvyklý pouze na
supermarketové prostředí ztratil jakoukoli nedůvěru o původu, kvalitě balení,
složení a ceně zboží. Někteří farmáři již
prodávají své produkty tímto způsobem
běžně, jiné k tomu budeme rádi motivovat.
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INFORMAČNÍ LETÁK PRO POPLATNÍKY DANĚ Z NEMOVITOSTÍ
• Informace k zasílání složenek
pro platby daně z nemovitostí od roku
2012

včasného a efektivního doručení složenek poplatníkům.

Složenky pro placení daně z nemovitostí jsou ve většině případů zpracovávány centrálně a rozesílány daňovým
subjektům hromadně dodavatelskou
ﬁrmou. Zasílána je standardní složenka
typu A, podléhající poštovnímu poplatku podle platného ceníku České pošty. Má-li poplatník daně z nemovitostí
více nemovitostí, které se nacházejí
v působnosti dvou nebo více ﬁnančních úřadů, jsou do obálek vkládány
společně složenky za všechny tyto ﬁ nanční úřady. Jednotlivé složenky jsou
opatřeny názvem a číslem účtu místně
příslušného ﬁnančního úřadu (tj. toho
ﬁnančního úřadu, v jehož obvodu místní působnosti se nemovitost nachází),
kterému je příslušná platba určena. Na
alonži složenky jsou uvedeny informace
pro poplatníka o počtu splátek a výši
daně, případně o výši daňového nedoplatku za předchozí zdaňovací období.
Pro platbu daně z nemovitostí u každého z dotčených ﬁnančních úřadů je poplatníkovi daně zasílána jedna složenka, pokud jeho daň u tohoto ﬁnančního
úřadu činí nejvýše 5 000 Kč, nebo dvě
složenky, pokud je tato daň vyšší než
5 000 Kč, a platí se tedy ve dvou splátkách. Daň vyšší než 5 000 Kč lze však
zaplatit i najednou jedinou složenkou,
a to v termínu první splátky daně.
V minulých letech byly složenky poplatníkům rozesílány postupně v dávkách podle obvodů místní působnosti
územních ﬁnančních orgánů. V zájmu
zajištění možnosti plynulého placení
daně v pokladnách ﬁnančních úřadů
budou počínaje rokem 2012 složenky
rozesílány v jiném pořadí, nezávislém
na místní působnosti ﬁnančních úřadů. Proto je potřeba počítat s tím, že
v jednotlivých lokalitách neobdrží všichni poplatníci složenky současně jako
doposud, ale postupně v období od 15.
dubna do poloviny května. Jestliže poplatník podá daňové přiznání po 31. 1.
zdaňovacího období a v něm vypočtená
daň se liší od částky daně uvedené na
složence, uhradí daň ve výši vypočtené
v daňovém přiznání, případně ve výši,
kterou mu správce daně sdělí platebním
výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem. Ve speciﬁckých případech
mohou být složenky i nadále zasílány
či jinak distribuovány (např. prostřednictvím obcí) jednotlivými ﬁnančními
úřady. Tuto možnost mohou jednotlivé
ﬁnanční úřady zvolit podle konkrétních
podmínek v daných lokalitách v zájmu

Důležité upozornění: Adresa P. O.
Boxu, uvedená v levém horním rohu
obálky se složenkami, je určena pro vracení nedoručitelných složenek Českou
poštou, nikoli však pro doručování jiné
korespondence ﬁnančním orgánům.
Orgánem, který vyměřuje daň, je vždy
místně příslušný ﬁnanční úřad. Veškeré
dotazy, podněty, odvolání apod. proto
zasílejte vždy na adresu místně příslušného ﬁnančního úřadu, uvedeného na
složence.
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• Informace ke zpřístupnění hromadného podpisného seznamu na daň
z nemovitostí v roce 2012
Daň z nemovitostí se stanovuje rozhodnutím, jímž je platební výměr, dodatečný platební výměr nebo hromadný
předpisný seznam. Pokud se daň stanoví hromadným předpisným seznamem,
zpřístupní správce daně hromadný
předpisný seznam k nahlédnutí po
dobu nejméně třiceti dnů; označení
daně, jakož i místo a dobu, kdy lze do
hromadného předpisného seznamu nahlédnout, zveřejní veřejnou vyhláškou,
kterou vyvěsí po dobu nejméně třiceti
dnů. Na žádost správce daně zveřejní veřejnou vyhlášku též obecní úřad,
v jehož územní působnosti se nachází
předmět daně.
V roce 2012 budou všechny hromadné předpisné seznamy, vydané ﬁ
nančními úřady, zpřístupněny v jednotné lhůtě od 16. dubna do 16. května
2012, přičemž na kterémkoli ﬁ nančním
úřadu mohou poplatníci nahlédnout do
hromadných předpisných seznamů,
vydaných i ostatními ﬁnančními úřady
v ČR. Při nahlédnutí do hromadného
předpisného seznamu jsou daňovému
subjektu zpřístupněny pouze údaje týkající se jemu stanovené daně.
Stanovení daně hromadným předpisným seznamem se neodůvodňuje.
Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý
den po jeho zpřístupnění.
Proti stanovení daně se mohou
poplatníci uvedení v hromadném předpisném seznamu odvolat ve lhůtě do
30 dnů ode dne jeho doručení, a to
i před jeho doručením. Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí
je odvoláním napadeno. Podané odvolání nemá odkladný účinek. Jestliže u
poplatníka nedošlo oproti předchozímu
roku ke změnám a daň je mu stanovena
ve výši poslední známé daně, anebo je

mu daň stanovena shodně s nově podaným daňovým přiznáním, výše daně se
mu nesděluje hromadným předpisným
seznamem ani platebním výměrem.
Splatnost daně z nemovitostí
Vyměřená daň z nemovitostí je
splatná:
a) u poplatníků daně provozujících
zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou
stejných splátkách, a to nejpozději do
31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období,
b) u ostatních poplatníků daně ve
dvou stejných splátkách, a to nejpozději
do 31. května a do 30. listopadu zdaňovacího období.
Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května
zdaňovacího období. Ke stejnému datu
lze daň z nemovitostí zaplatit najednou
i při vyšší částce.
Je-li daň stanovená správcem daně
vyšší než daň přiznaná daňovým subjektem, nebo je-li daň stanovená podle
§ 13a odst. 2 zákona o dani z nemovitostí vyšší než poslední známá daň,
a lhůta splatnosti daně podle hromadného předpisného seznamu již uplynula, je rozdíl splatný v náhradní lhůtě do
15 dnů ode dne právní moci hromadného předpisného seznamu. Ve stejné
náhradní lhůtě je splatná i daň stanovená z moci úřední. Stanovená náhradní
lhůta splatnosti daně nemá vliv na běh
úroku z prodlení.

PODĚKOVÁNÍ
SDH Fryšták
Jménem pořadatelů plesu Sboru
dobrovolných hasičů Fryšták, který
se uskutečnil v sobotu 18. února
2012, bychom chtěli poděkovat všem
sponzorům, kteří podpořili svými dary
naši tombolu.
Také děkujeme všem organizátorům a v neposlední řadě i všem zúčastněným za jejich návštěvu a věříme, že byli spokojeni.
Už teď se těšíme na vaši hojnou
účast na tradičním hasičském plese
v roce 2013!
LR
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ODVOZ
A LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ

ZDARMA
včetně
vystavení dokladu
o ekologické likvidaci
Vašeho autovraku
NA MÍSTĚ

❦❦❦
Chtěli bychom všem poděkovat za
projevenou soustrast při posledním
rozloučení s panem Svatoplukem
Doleželem.
Velmi si vážíme toho, že jste byli
s námi a doprovodili jej na jeho poslední cestě.
Rodina Doleželova
V měsíci DUBNU 2012 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Tel: 777 550 621
608 749 219
Za kompletní autovrak

vyplatíme 500 Kč

SERVIS

Autovrakoviště Třebětice

MOBILNÍCH TELEFONŮ

placená inzerce

PRODÁM

starší domek
ve Fryštáku
CENA DOHODOU.
Informace na telefonu
605 876 652 nebo 732 415 002.

•
•
•
•
•
•

Servis všech značek
Prodej náhradních dílů
Cenově dostupné opravy MT
Profesionální konzultace
Špičkové vybavení servisu
Nově opravy tabletů
Samsung a Apple

Mobil: +420 603 233 411
Web:
www.mrs-zlin.cz
E-mail: servis@mrs-zlin.cz

Bohumila Adamíková
František Černý
Jaroslav Černý
Květoslava Grulichová
Marie Hečková
Olga Holoubková
Jiří Hruška
Anežka Chudárková
Vladimír Kolařík
Libuše Lukášová
Vlasta Poledňáková
Ladislav Rektořík
Libuše Rektoříková
Vladislav Svačina
Josef Štětkář
Vlasta Ticháčková
Vladimír Vachut

Blahopřejeme!

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Bohumír Přibylák s.r.o.
ZAJIŠŤUJEME VEŠKERÉ POHŘEBNÍ A KREMAČNÍ SLUŽBY
Dovolujeme si Vám nabídnout své služby:
■
■
■
■

placená inzerce

■
■

sjednání pohřbu v kanceláři pohřební služby
a na vyžádání i v bytě,
převoz zesnulých na území republiky i ze zahraničí,
tisk smutečních oznámení a jeho rozeslání,
zajištění květinových darů, hudba, autobus, taxi,
fotograf, výkop hrobů,
prodej hřbitovního zboží
/svíčky, lampy, vázy, obaly na urny/,
fotokeramika a rytí nápisů na urny a pomníky.

Kvítková 248, 760 01 Zlín (roh Kvítkové a Lorencové 1. patro)
tel. 577 434 534 / mob. 723 490 883 – NON STOP

Otevřeno: PO – PÁ 8:00 – 17:00, SO 8:00 – 12:00
Mimo pracovní dobu sjednáváme po telefonické domluvě.
pí Hana Hrnková, Holešovská 268, 763 16 Fryšták
tel. 732 766 518
Přijmeme vedoucího provozovny • INFO: 732 165 083

www.pribylak.estranky.cz
e-mail: pribylak.bohumir@centrum.cz
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Městská knihovna Fryšták Vás zve
na cestopisnou přednášku

Národní park Sagarmatha–Nepál
O své zážitky z cesty po exotické zemi
se s Vámi rozdělí

Niko Burget
Součástí přednášky bude také promítání fotograﬁí
a menší výstava předmětů přivezených z této cesty.
Akce se uskuteční

ve čtvrtek 19. dubna od 18 hodin
v kinosále ve Fryštáku.
Vstupné 30 Kč

opět u nás...
oblíbená travesti skupina
přijíždí s novým programem
opět do Fryštáku.

Sál ZDV Fryšták

18. 4. v 19 hodin
Bar zajištěn, předprodej vstupenek Tipsport Náměstí Míru..

TĚŠÍ SE NA VÁS
MARTIN, MAREK A JINDRA ALIAS PALOMA,
MIRIAM A SINDY!
Fryštácké listy vydává Město Fryšták jako měsíčník v nákladu 1400 ks. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele.
Odpovědný redaktor Mgr. Pavel Nášel. Graﬁcká úprava, zlom, tisk RENO Zlín [reno@zlin.cz]. Registrační číslo MK ČR E 13006

placená inzerce
inzer

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST.

